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TOVARĂȘULNICOLAE CEAUSESCU
a primit pe dr. Sosit Constantin Drăgan

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 8 august, 
în stațiunea Neptun, pe dr. Iosif 
Constantin Drăgan, om de știință 
de origine română.

La întrevedere a participat to

varășul Ștefan Andrei,' membru 
supleant al Comitetului Politic E- 
xecutlv, secretar al C.C. al P.C.R.'

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care a decurs într-o am
bianță cordială. j

CALITATEA 
LUCRĂRILOR
AGRICOLE 

sarcina de cea mai mare răspundere 
a celor ce lucrează pamîntul, a forurilor 
științifice si de conducere din agriculturaîncheierea recoltării griului pe cele 43 000 ha care au mai rămas de secerat este o chestiune de cî- teva zile. Ca urmare, se poate face un bilanț al rezultatelor obținute in acest an. în fiecare județ. în fiecare unitate agricolă și formație de muncă, pot fi stabilite cele mai potrivite măsuri prin aplicarea cărora să se obțină recolte mari în anul viitor. Aceste aspecte sînt discutate, de altfel, pe larg în consfătuirile județene ale culturii griului care se desfășoară acum, eșalonat, pină la 20 august. Se poate evidenția că în fiecare județ există cooperative agricole și întreprinderi agricole de stat care au obținut recolte mari de grîu la hectar. Astfel, I.A.S. Variaș. județul Timiș, a realizat de pe suprafața de 1 000 ha cite 4 755 kg la hectar. I.A.S. Grabăt, același județ — pe 1 373 ha — cite 4 590 kg la hectar, ferma Cataloi a I.A.S. Chirnogi, județul Ilfov — pe 300 ha a recoltat. în medie. 4 500 kg la hectar. De asemenea, cooperativa agricolă din Furculești, județul Teleorman, a obtinut pe întreaga suprafață de 1 020 ha cîte 4 340 kg la hectar, cooperativele agricole Lo- vrin, Lenauheim și Comloșu-Mic din județul Timiș au realizat în jur de 4 500 kg grîu la hectar.Trebuie arătat însă că, pe lîngă întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole care au rezultate bune la cultura griului, există un mare număr de unități, în multe cazuri situate in apropierea celor fruntașe, care nu au obtinut producții la nivelul posibilităților de care dispun. Toate acestea demonstrează că nivelul recoltelor este hotărit nu atit de condițiile climatice, cît mai ales de respectarea tehnologiilor de lucru, de aplicarea corectă a cuceririlor științei in concordantă cu particularitățile din fiecare unitate, de pe fiecare parcelă, ceea ce depinde de munca oamenilor, de capacitatea specialiștilor de a adapta recomandările de ordin general Ia condițiile locale. în repetate rînduri, re-

ferindu-se la această problemă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că nu se pot invoca numai factorii climatici, ci trebuie văzut cum lucrează cei chemați să facă pămîntul să rodească. Stă in puterea omului — arăta secretarul general al partidului — ca prin unirea eforturilor, prin folosirea rațională a mijloacelor de care dispun unitățile agricole să poată fi învinse a- numite condiții climatice vitrege, să se obțină recolte mari pe toate suprafețele. Aceste indicații, deosebit de utile și actuale, trebuie aplicate cu maximă responsabilitate a- cum, cînd se pun bazele viitoarei recolte de grîu. Sporirea producției de cereale — obiectivul principal al dezvoltării agriculturii în viitorul cincinal — trebuie să preocupe în aceste zile, cind se pregătesc condițiile pentru buna executare a însămîntării griului de toamnă, toate organele și organizațiile de partid, consiliile populare, direcțiile agricole, pe conducătorii de unități agricole de stat și cooperatiste, pe toți comuniștii și oamenii muncii din agricultură.Obținerea unor recolte mari este hotărîtă — după cum se știe — de respectarea tuturor normelor agrotehnice. Or, nu în puține cazuri, conducătorii de unități agricole și specialiștii, preocupați mai mult de încheierea lucrărilor, nu acordă a- tenția cuvenită calității acestora, felului cum sînt executate. Intr-un șir de cooperative agricole din județele Constanța, Tulcea, 'Buzău și Brăila, care, în toamna trecută, au raportat primele pe țară încheierea însămintărilor, recolta de grîu obținută a fost cu 1 000 kg mai mică decît cea prevăzută în plan. „Va trebui — sublinia secretarul general al partidului la recenta plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale — să punem capăt practicii de a se raporta realizarea planului fizic de însămîntări fără a se tine seama de calitatea lucră-
(Continuare în pag. a II-a)

VASLUI

Apartamente pentru oamenii munciiConstructorii vasluieni sint hotă- riți să întîmpine ziua de 23 August prin predarea la cheie, in zilele următoare, a unui număr de circa 300 de apartamente pentru oamenii muncii din Vaslui, Birlad, Huși și Negrești. Aceste succese ale colectivelor din cadrul întreprinderii județene de construcții-montaj se vor adăuga la bilanțul primelor 7 luni din acest an, perioadă în care in județ au fost date în folosință peste 000 din cele aproape 1 900 de apar

tamente prevăzute a se construi în ultimul an al actualului cincinal. In total, de la începutul anului și pină la 23 August vor fi date în folosință 1 200 de apartamente. Zilele a- cestea, în municipiul Birlad au fost începute lucrările la primele blocuri din noul ansamblu de locuințe „Stadion", care în final va avea aproape 1 000 de apartamente și numeroase obiective social-culturale : cinematograf, școală, creșă, grădiniță, spații comerciale etc. (Crăciun Lăluci).

La Alexandria — în cea mai tinârâ întreprindere de rulmenți a țârii

în întrecere, trei meri 
colective muncitorești

SPORESC PRODUCȚIA 
Șl FAIMA

rulmenților ROMÂNEȘTI
Birlad, Brașov, Alexandria — iată „triunghiul de rulmenți" al tării, trasat de-a lungul anilor socialismului intr-un perimetru al înaltei tehnicități. Astăzi, colectivele celor trei unități producătoare de rulmenți se pot mîndri, pe drept cuvînt, cu mașinile și utilajele de înaltă tehnicitate aflate în dotarea întreprinderilor lor. cu producția de nivel calitativ superior pe care o realizează. apreciată, deopotrivă. în tară și peste hotare, unde se exportă. Este lesne de înțeles de ce economia noastră solicită acum făuritorilor de rulmenți producție Ia nivelul maxim al posibilităților, producție peste pian. întrecerea intre întreprinderile de rulmenți, sector important al industriei noastre constructoare de mașini, este subordonată. așadar, obiectivului major — suplimentarea producției. Ce rezultate au obținut pină in prezent și ce angajamente își asumă în continuare colectivele din cele trei întreprinderi 7

Să ne oprim, pentru început, la Fabrica de rulmenți din BIRLAD, al cărei colectiv a lansat chemarea la întrecere pe a- cest an. Transmite corespondentul nostru. Crăciun Lăluci.— Angajamentul anual asumat de colectivul acestei unități a fost realizat încă din primul semestru. Succesul a fost raportat secretarului general al partidului. cu prilejul recentei vizite de lucru la întreprinderea de rulmenți. Totodată. colectivul bîrlădean și-a însușit aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia aici există încă importante rezerve interne pentru sporirea producției, pentru ridicarea eficientei întregii activități economice. O apreciere care a stimulat pe producătorii de rulmenți din Birlad la o analiză mai profundă a posibilităților de care dispun pentru suplimentarea angajamentului pe acest an cu 30 milioane Ia producția globală. Vreau să precizez că

produotia fizică realizată pină în prezent se ridică la 570 000 bucăți rulmenți. .— In ce direcții își propune să acționeze colectivul pentru îndeplinirea e-
Astfel. un grup de măsuri se referă la diversificarea producției — pînă la finele anului vor mai fi introduse în fabricație încă 22 noi tipodimensluni de rulmenți, care înlocuiesc, în

© BIRLAD : SE ÎNFĂPTUIESC INDICAȚIILE 
SECRETARULUI GENERAL AL PARTI
DULUI

© BRAȘOV: DE LA „MICRONUL, GRA
MUL, SECUNDA" LA 106 000 RULMENȚI 
PESTE PLAN

© ALEXANDRIA : MILIONUL SUPLIMENTAR 
LA CAPITOLUL EXPORT

xemplară a acestui angajament suplimentar ?— Am discutat în acest sens cu directorul întreprinderii, ing. Mircea Si- movici. Măsurile stabilite sînt de mare diversitate, vizînd laturile tehnice, organizatorice și politice.

cea mal maro parte. Im-portul de rulmenți ne-cesari construcției de ma-șini. Alte măsuri sintaxate pe folosirea maibună a capacităților deproducție, depășindu-senivelurile atinse pînăacum. în cinstea zilei

de 23 August, colectivul întreprinderii este hotărît să utilizeze. între altele. 85 la sută din capacitatea de producție pusă în funcțiune cu numai o lună de zile în urmă, urmînd ca în trimestrul IV a.c. să atingă, cu mult înainte de termen, parametrii proiectați la a- ceastă capacitate. Un accent deosebit pune organizația de partid pe întărirea muncii politico-educative în vederea reducerii învoirilor și eliminării absentelor. pentru folosirea integrală a timpului de lucru.— Una dintre sarcinile exprese date de secretarul general al partidului se referă la reducerea importurilor prin realizarea cu forte proprii a unor mașini necesare unității. Ce întreprinde colectivul în această direcție ?— Pentru reducerea importurilor. așa cum a indicat secretarul general al partidului, s-a trecut la crearea de mașini-unelte prin autoutilare. în acest scop a trebuit să fie gră

bit ritmul de proiectare, a- samblare și fabricație a u- nor mașini și utilaje necesare. prevăzute pentru trimestrul IV a.c. Concomitent cu preocuparea pentru reducerea importului de mașini, colectivul și-a suplimentat angajamentul Ia export cu aproape 2 milioane lei valută, fiind hotărit să-și onoreze exemplar toate contractele în vederea menținerii competitivității produselor pe piața externă și a bunelor relații cu partenerii străini.— La întreprinderea „Rulmentul" din BRAȘOV — transmite Nicolae Moca- nu — s-au introdus în fabricație, în ultimul timp, mai multe procedee tehnologice noi. deosebit de e- ficiente. O bună parte din producția suplimentară — 106 000 rulmenți — s-a obtinut pe această cale. Secția care a acordat cea mal mare atenție perfecționării tehnologiilor de fabricație
Viorel SALĂGEAN 

(Continuare în pag. a V-a)
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României contemporane, grupate la rubrica noastră:
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ÎN ZIARUL DE AZI»
© CUM ACȚIONEAZĂ ORGANIZAȚIILE DE PARTID 
PENTRU FORMAREA CONVINGERILOR ATEIST-ȘTI- 
INTIFICE ? @ Rubricile -noastre : FAPTUL DIVERS ; 
SPORT; DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI; DE 

PRETUTINDENI.

Imperaflvd iirisia respectări 
a principiilor de relații interstatale caprin 
in Actul final al Cwilerintei generahmpeaeAmpla dezbatere, de cîți- va ani neîntreruptă, a problemelor criticii literare și artistice își are desigur un îndoit izvor : pe de o parte, în insatisfacțiile pe care aceasta le-a produs și le mai produce încă, pe de alta, în dorința generală a cititorilor de a le vedea cît mai curînd remediate. Trebuie să observăm că frecvența acestor discuții nu caracterizează numai mișcarea noastră literară ca pe un simptom specific al ei. Bibliografiile străine cu- prinzînd lucrările privitoare la critică nu sînt mai puțin numeroase și unele cataloage ale lor citează sute de scrieri de acest fel, apărute în răstimpuri scurte. S-a precizat chiar că în deceniul anterior, în aria literaturilor occidentale, cantitatea studiilor critice era echivalentă cu jumătatea romanelor timpului și cu mai mult decît totalitatea volumelor de versuri. Explicațiile sînt, desigur, multiple și ele privesc, în primul rind, grăbirea și amplificarea ritmului producției literare, dar și complexitatea și noutatea metodelor demersului critic. Nu ne vom opri aci, și de data aceasta, asupra acestei laturi a temei noastre, ci ne propunem numai întrebarea dacă, după atitea discuții și uneori polemici, nu e cazul să poposim în sfîrșit și să adunăm — recapitulînd și comentînd — unele rezultate ale acestor necurmate strădanii de a statornici menirea criticii, pornind de la sarcinile limpede formulate în Raportul la cel de-al XI-lea Congres al partidului.

Socotim că trebuie reținut, mai întii, ca pe o poziție cîștigată și care trebuie să devină axiomatică, respectul față de structura o- perei literare privită ca o sinteză emotiv-intelectuală a unei viziuni despre lu-
grație, spre Infidelități față de fenomenul literar, ca și cum cititorul n-ar fi interesat — în primul rind — de valorile proprii ale o- perei, ci doar de talentul și capacitatea de pătrundere 
a criticului. Desigur, nu

însemnări de Al. DIMA

me, ca atitudine ideologică, stimulatoare a progresului social. Faptul ar părea, la prima vedere, elementar, dacă nu ne-am izbi încă, de numeroase ori, de valurile subiectivismului și impresionismului. Intr-adevăr, în unele dintre studiile critice apare tendința de a nu se pune accentul pe operă, ci pe răsunetul a- cesteia în cuprinsul personalității specifice a celui care o comentează. De la fidelitate s-a trecut, cu

putem rămîne indiferenți cu privire la meritele indiscutabile ale criticului, dar e necesar să se observe că acestea nu sînt, în fond, decît mijloacele prin care se poate lămuri și valorifica opera literară.Prin respectarea fenomenului artistic literar înțelegem, de asemenea, atit descrierea lui — care nu trebuie deloc neglijată o- dată ce ea exprimă procesul elementar de informare 
a cititorului — dar și ex

plicarea lut. Se vorbește tot mai frecvent de caracterul creator al criticii, chiar de un adevărat gen de creație al acesteia, dar se uită că . de fapt nu ne aflăm în fața unui gen analog beletristicii, ci de creație în sens științific ; adică nu de reconstituire subiectivă de către critic, în mod literar, a operei, ci de explicarea obiectivă a condițiilor în care ea a apărut în epocă și a componentelor alcătuirii ei interne. Pentru a se realiza o astfel de finalitate trebuie evitate două excese către care tinde critica literară și artistică de la o vreme. Ne referim anume la ceea ce am numit și cu alte prilejuri aspectul eriticastru și cel a- pologetic al unei părți a criticii. Se insistă, îndeosebi. asupra laturilor negative ale operei, chiar dacă ele sint secundare în raport cu valorile majore din cuprinsul acesteia. Pe de altă parte, tendința contrarie, cea apologetică, nu găsește decit laude pentru realizările artistului. în a- cest fel. s-au abandonat cerințele spiritului critic autentic, ba chiar se prezintă „în culori trandafirii aspectele negative din artă, a unor activități artistice ce nu servesc, ci — dimpotrivă — dăunează", după cum s-a observat în Raportul la Congresul al XI-lea al P.C.R.E locul să amintim aci, din nou. de acea obiectivitate care a alcătuit mîn- dria tradiției noastre din e- poca lui Kogălniceanu și pînă astăzi, și despre care unii critici au început.
(Continuare în pag. a IV-a)

Întreprinderea metalurglcâ lași, 
in fotografie: noul laminor de

țevi dat recent în funcțiuneFoto : S. Cristian

„Istoria va judeca nu numai documentele ce le vom semna 
și declarațiile făcute, ci și felul în care fiecare stat, fiecare 
guvern și conducător de stat sau guvern va acționa pentru 
realizarea acestor documente, pentru ca speranțele contem
poranilor noștri să fie împlinite, pentru ca acțiunile guvernelor 
noastre să răspundă năzuințelor de bunăstare, libertate și pace 
ale tuturor națiunilor"

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea rostită la reuniunea de la Helsinki a Conferinței general-europene)

Prima Conferință pentru securitate 
și cooperare in Europa s-a incheiat 
prin semnarea solemnă a Actului fi
nal. Prevederile incorporate in acest 
document de deosebită însemnătate 
reprezintă o bună bază de plecare, 
deschid ample perspective pentru în
făptuirea unei securități trainice pe 
continent. Urmează acum o etapă 
nouă, hotăritoare — materializarea 
acestor perspective prin noi și inten
se eforturi din partea tuturor state
lor, a tuturor popoarelor continentu
lui. <

In lumina acestei cerințe, in cadrul 
suitei de aspecte privind continuarea 
procesului de transformare a Europei 
într-o zonă a destinderii și conlucră
rii pașnice, abordăm în numărul de 
azi o problemă de importantă cardi
nală — înfăptuirea principiilor noilor 
relații interstatale.Statornicirea unei securități trainice pe continent constituie un vechi și fierbinte deziderat al popoarelor europene, care au cunoscut numai în prima jumătate a acestui secol, in timpul unei singure generații, de două ori urgiile unor războaie pustiitoare. Trebuie spus însă că multă vreme — mai exact în întreaga perioadă a „războiului rece", ca un corolar șl o expresie a acestuia —

s-a încercat acreditarea ideii că securitatea poate fi asigurată prin echilibrul forțelor armate, ceea ce a stimulat puternic, așa cum se știe, cursa înarmărilor. însăși viața, afirmarea unor curente realiste și lucide, dezvoltarea cursului spre destindere au evidențiat tot mai pregnant faptul că acest echilibru, denumit pe bună dreptate „echilibrul terorii", departe de a fi un factor de securitate, generează încordare și suspiciune, constituie o sursă de insecuritate — în condițiile acumulării pe continent a unor uriașe mijloace de distrugere în masă, orice „seîn- teie" puțind declanșa un incendiu devastator.Este meritul istoric al statelor Iubitoare de pace, în rindul cărora România socialistă a jucat un rol deosebit de activ, de a fi militat pentru ideea — care, după cum se vede, a reușit să se impună — că edificiul securității trebuie clădit nu pe armamente, ci pe un sistem nou de raporturi intre state.Și, intr-adevăr, concepția care a ghidat negocierile de aproape trei ani de zile ale Conferinței general-euro- pene este aceea că o securitate reală și trainică poate fi realizată numai prin așezarea relațiilor dintre state pe baze noi, democratice, asigurîn-

du-l-se fiecărei națiuni condițiile de a se dezvolta liber și suveran, la adăpost de orice act dc forță, imixtiune sau presiuni, de a putea conlucra rodnic cu celelalte națiuni în interesul propriei dezvoltări și al progresului general al civilizației continentului. Actul final consfințește, după cum se știe, această idee în Declarația cu privire Ia principiile noilor relații interstatale în Europa. Este un mare merit al conferinței de a fi definit cu claritate cele zece principii — veritabila cheie de boltă a securității europene.România socialistă, care s-a afirmat ca un factor activ și constructiv în toate etapele conferinței, și-a adus o contribuție larg recunoscută și apreciată Ia elaborarea și cristalizarea Actului final, inclusiv a Declarației de principii. Constituie un. motiv de profundă șl îndreptățită satisfacție faptul că în Declarație se regăsesc toate acele norme și principii de bază pe care România socialistă Ie promovează cu atîta fermitate și consecventă in întreaga sa politică externă. Sint principii înscrise la
Dumitru ȚINU

(Continuare in pag. a V-a)
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ÎN ACESTE ZILE, PE ȘANTIERE, RITM INTENS Di LUCRU

Cu competență și hărnicie constructorii țes dantelăria de Instalații a noii oțelării de la 
întreprinderea de mașini grele București

Un moment important pentru construcția noii hale de for|â a întreprinderii „23 August" 
din Capitală r începerea montării podurilor rulante

Fapte 
de muncă 
rodnică 
în marea 
întrecere
DOLJ :

Bilanț îmbucurător 
după 7 luniAngajate plenar In marea întrecere socialistă, colectivele de muncă din industria județului Dolj raportează depășirea, pe 7 luni din acest an, a sarcinilor de plan cu 174,6 milioane lei la producția globală și 33.5 milioane lei la producția-marfă. în condițiile creșterii productivității muncii cu 1 350 lei pe lucrător. Producția realizată suplimentar se concretizează, printre altele. In 11 594 tone îngrășăminte chimice cu azot sută la sută. 2,3 milioane kWh energie electrică pe baxă de lignit, 207 tone catalizatori, 121 888 kW motoare electrice de diferite puteri, 191 tone azotat de amoniu. 5938 hectolitri bere și altele. (Nicolae Băbăiău)

PITEȘTI î

Primind cu deosebită dragoste și căldură recenta vizită de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, colectivul întreprinderii de țevi din Roman a raportat.' cu acest prilej, că de Ia începutul anului a livrat, suplimentar, la export 36 000 tone țevi din oțel fără sudură și, in același > timp, a economisit 426 tone metal. Discuțiile fructuoase pe care secretarul general al partidului le-a avut cu siderurgiștii din Roman, analiza concretă, la fața locului, a căilor și mijloacelor prin care prevederile actualului plan cincinal pot fi îndeplinite înainte de termen au scos in evidență noi posibilități de creștere a contribuției acestui harnic colectiv la sporirea producției de țevi — în tipodimensiuni multiple — la recuperarea pierderilor pricinuite economiei naționale de recentele inundații. Totodată, au fost examinate temeinic resursele menite să asigure creșterea necontenită a producției destinate exportului. îndeosebi pe devize libere, căile de reducere mai ■ substanțială a importului — obiective deosebit de importante pentru Întreaga noastră economie, subliniate de recenta plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Cu prilejul vizitei de lucru la Întreprinderea din Roman, secretarul general al partidului a trasat ca sarcină primordială pentru colectivul acestei unități — ea. de altfel, și pentru alte unități similare din industria siderurgică — de a depune toate eforturile pentru a-și spori contribuția la acoperirea din producția internă a nevoilor de țevi ale economiei naționale și, în același timp, pentru a răspunde în și mai mare măsură solicitărilor la export.— Concret, ne spunea ing. Popa Domînde, director adjunct al întreprinderii, noi am primit din partea secretarului general al partidului sarcina ca ,1a actuala gamă de tipo

dimensiuni de țevi — și așa deosebit de largă — să adăugăm cit mai cu- rînd și țevile cu diametru de 400— 600 mm. burlanele de tubaj, destinate sondelor utilizate pentru forajul in mediul sulfuros, și conductele pentru temperaturi foarte joase necesare construirii cazanelor termoenergetice, toate procurate pină acum din import.Cum te acționează, în prezent, la 
Laminatorii din Roman 
suplimentează exportul

întreprinderea din Roman pentru ca aceste obiective de importanță majoră să fie traduse neabătut in viată ? Pentru început notăm că, așa cum a indicat secretarul general al partidului, în vederea fabricării țevilor cu diametru de 400—600 mm, aici s-a și trecut la întocmirea unui amplu program de acțiune. Pe prim plan se situează studiile pentru utilizarea cu maximă eficiență a spațiilor de producție și terenurilor existente. De asemenea, s-au făcut pași însemnați și în privința experimentării burlanelor de tubaj destinate forajului in mediul sulfuros, în vederea introducerii acestora în fabricație. După cum ne-a spus ing. Constantin Rugină, șeful serviciului C.T.C.. aceste burlane vor constitui un debut industrial, iar pentru realizarea lor specialiștii și muncitorii întreprinderii sînt ho- tărîti să-și pună în valoare întreaga inițiativă și capacitatea de. creație tehnică.

— Este în puterea noastră să asigurăm reușita acestei acțiuni — precizii maistrul Gheorghe Goldan. Specialiștii întreprinderii, împreună cu muncitorii de înaltă calificare și colectivul Institutului de cercetări metalurgice, fac în, prezent cercetări a- sidue pentru asimilarea otelurilor necesare fabricării acestor produse. De pe acum s-a și asigurat întreaga gamă de aparatură de măsură și con

trol ce va fi utilizată la realizarea filetelor.Aceeași preocupare susținută se dovedește în întreprindere și pentru asimilarea și realizarea conductelor ce vor fi utilizate la construirea cazanelor termoenergetice cu 'temperaturi foarte scăzute. Aceste conducte vor constitui, de asemenea, o noutate a metalurgiei prelucrătoare. Mai notăm că in întreprindere au și fost elaborate instrucțiunile tehnologice și de control menite să asigure produselor respective cei mai ridicați parametri de funcționare.înfăptuirea sarcinilor deosebit de importante în ceea ce privește diversificarea continuă a producției de țevi, de o inaltă complexitate tehnică, este privită în întreprindere în strînsă corelare cu o altă cerință pe care secretarul general al partidului a pus-o în fața colectivului din Roman : marea majoritate a mașinilor și utilajelor 

necesare asimilării și finalizării noilor produse să fie fabricate în țară, prin forte proprii și cu sprijinul altor u- nități economice.— In acest domeniu ne-am asumat sarcina să realizăm circa 6 00» tone de utilaj tehnologic și construcții metalice, care pînă în prezent e- rau procurate din import — ne spunea Neculai Burtoi, secretarul comitetului de partid din întreprindere.

Avem, de altfel, o experiență bună în această direcție. Astfel, recent, cu forțe proprii, am realizat trei bancuri de trefilare de cite 45 tone forță fiecare. Potrivit promisiunilor făcute de partenerii externi, aceste importante utilaje trebuiau să ne sosească din import abia în. anul 1977. Dar iată că le-am realizat noi și ele funcționează cu bune rezultate la instalația de tras Ia rece, recent pusă în funcțiune.Aflăm că, pornind de la această experiență, colectivul întreprinderii și-a propus ca în lunile august-Sep- tembrie să finalizeze lucrările la încă trei bancuri de trefilare de 24 tone forță fiecare, renunțînd astfel complet la importul acestor utilaje. E- fectele unor asemenea acțiuni 1 Se economisesc importante fonduri valutare. Cu aceste utilaje construite prin autodotare și prin alte măsuri pentru folosirea cu indici superiori 

a capacităților existente s-au creat condiții ca în lunile care urmează să se livreze suplimentar la export încă 6 000 tone țevi, într-o gamă de tipodimensiuni foarte variată. Sînt fapte care atestă realismul angajamentelor asumate de colectivul întreprinderii, sint argumente care demonstrează priceperea și hărnicia oamenilor muncii de aici, hotărîrea lor de a acționa cu fermitate pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de secretarul general al partidului.Departe de a se mulțumi cu rezultatele de pină acum, colectivul Întreprinderii se dovedește a fi foarte exigent față de neajunsurile ce se mai manifestă la unele locuri de muncă. Astfel, așa cum observau maiștrii Petru Istode. Gheorghe A- postolache, muncitorul specialist Gri- gore Lupeș și alți siderurgiști de aici, in anumite sectoare ale întreprinderii se impune o răspundere sporită pentru respectarea disciplinei tehnologice. Cu toții apreciază că există încă mari posibilități pentru recondi- ționarea unui volum sporit de scule, pentru evitarea pierderilor de metal prin extinderea procedeului de laminare la toleranțe strînse și prin șutarea corectă a țevilor. Unele ne- împliniri există și în privința calității produselor ; este vorba de faptul că nu în toate cazurile se respectă grosimile de laminare prevăzute în standarde, ceea ce influențează negativ consumul de metal și, deci, nivelul cheltuielilor materiale de producție.Esențiale, dominante în activitatea metalurgiștilor din Roman sînt munca fără preget, spiritul revoluționar cu care se acționează în aceste zile, la fiecare loc de muncă, străduința lor de a realiza mai devreme sarcinile cincinalului, de a spori volumul producției destinate exportului si a reduce importul.
Ion MANEA 
corespondentul „Scinteli"

Succesele 
minerilor© Minerii de la exploatările Vulcan și Petrila, unități fruntașe pe bazinul Văii Jiului, inti mpină ziua de 23 August și „Ziua minerului" cu un bilanț bogat de realizări în producție. Ei au ridicat Ia 60 000 tone cantitatea de cărbune extrasă peste sarcinile de plan aferente perioadei care a trecut de la începutul anului. Ca urmare a organizării judicioase a activității productive în abataje și a folosirii cu randament sporit a mașinilor și instalațiilor, minerii de la cele două exploatări au dat în plus, in fiecare zi de lucru din luna aceasta, în medie, cite 600 tone de cărbune. La rindul său. colectivul Exploatării miniere Paroșeni a realizat de la 1 la 7 august cel mai mare randament pe post înregistrat în acest an. depășind cu 10,6 la sută sarcinile de plan pe zilele amintite.

e „Sărbătoarea fruntașilor" — s-a intitulat acțiunea inițiată, vineri dimineață. în bazinul carbonifer valea . MotrulUi. Sărbătoriții : minerii exploatării Lupoaia, care și-au îndeplinit sarcinile cincinalului cu cinci luni mai devreme, Sînt autori a numeroase recorduri naționale de tehnică minieră și au realizat, cu un substanțial avans, angajamentele asumate pe întregul an. In ziua sărbătoririi, a- ceștia au raportat un nou și prestigios succes : livrarea către unitățile beneficiare, cu 140 de zile mal devreme, a ultimelor cantități de lignit prevăzute în planul pe acest an.
Cu planul cincinal 

îndeplinitHarnicii constructori de autoturisme „Dacia-1300" din Pitești sint permanent preocupați de ridicarea performantelor tehnice ale acestora. Strădania lor se reflectă și în solicitările crescîn- de ale beneficiarilor externi. De subliniat că mai bine de 50 la sută din producția întreprinderii este livrată la export în țări ca Finlanda, Columbia. Algeria, R. D. Germană etc. Toate acestea au conturat un succes de prestigiu : îndeplinirea integrală a sarcinilor ce au revenit T.A.P. in acest cincinal la producția de autoturisme pentru export. în 
4 ani și 7 luni, întreprinderea a livrat partenerilor străini 62 000 autoturisme Dacia, iar pînă la sfirșitul acestui an, ea va mai expedia alte cîteva mii. (Gh, 
Cîrstea)

PRAHOVA :

Sarcinile la export 
— substanțial depășiteColectivele de muncitori, tehnicieni, ingineri de la. combinatele chimice, rafinăriile. întreprinderile constructoare de mașini, de utilaj chimic și tehnologic ale județului Prahova au reușit să înregistreze la indicatorul export o depășire de aproâpa 500 milioane lei valută. Aceste importante cantități de mărfuri au fost realizate îndeosebi de către combinatele petrochimice de la Brazi și Te- leajen, de rafinăriile Ploiești- Sud și Vega. de întreprinderea de materiale izolatoare Berceni, întreprinderea de mecanică fină din Sinaia, cea de utilaj chimic din Ploiești și altele. Colectivele industriale prahovene s-au angajat ca pînă la sfirșitul acestui 

an să ridice valoarea mărfurilor suplimentare livrate la export la aproape 620 milioane lei 
valută. (C. Căpraru)

HUNEDOARA :

Zilnic, 495 tone 
laminate 

peste prevederiIntansificînd ritmul Întrecerii socialiste în cinstea zilei de 23 August, laminoriștii de la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra au ridicat la cote superioare indicii de utilizare a agregatelor reușind Să realizeze în fiecare zi din luna aceasta în medie 
cite 495 tone de laminate peste sarcinile de plan. Cu suc
cesele din ultimele zile, ei au 
majorat la 60 000 tone cantitatea de laminate finite date peste prevederi de la începutul anului. De menționat că sporul de producție s-a obținut în condițiile reducerii consumurilor specifice sub nivelul normelor tehnice stabilite, fapt ce se reflectă în economisirea a aproape 5 000 tone combustibil convențional șl 
peste 3 milioane kWh energie 
electrică. (Agerpres).

Nil fcîi « dhl EB

Cositul finețelor continuă să se desfășoare cu intensitate în zonele din centrul șl nordul țării. Din datele centralizate ia Ministerul Agriculturii rezultă că. pînă la 8 august, în întreprinderile agricole de stat au fost recoltate fînețele <Ie pe 56 250 ha — 88 la sută din prevederi, iar în cooperativele agricole — 525 000 ha — 81 la sută din suprafețe, în vederea asigurării unor cantități sporite de furaje este necesar ca această lucrare să fie încheiată intr-un timp cit mai scurt. Cum se desfășoară cositul ? Iată citeva constatări din județele Argeș și Alba. Recoltarea mecanizată a turalelor în ludețul Govasna

ARGEȘAcum, cînd de pe trifoliene și finețe s-a strîns cea mai mare parte a producției, se poate face aprecierea că în unitățile agricole din județul Argeș s-au asigurat cantități mari de furaje. La semisi- loz. bunăoară, au fost depozitate de trei ori mai multe nutrețuri’ decit cele realizate în aceeași perioadă a anului trecut, iar la fin, din cele 30 000 tone prevăzute, peste 70 la sută vor proveni numai din ultima coasă de trifoi, lucernă și otavă. „Acțiunea dș conservare a furajelor sub formă de semisiloz a atins abia acum perioada de vîrf — ne spunea tov. Gheorghe Vlas, director adjunct al direcției agricole. Potrivit, graficelor stabilite, la sfirșitul perioadei de recoltare a culturilor furajere și a perenelor va trebui să ajungem la 180 000 tone semisiloz, ceea ce presupune un ritm zilnic de peste 3 000 tone. în acest scop întreaga acțiune de recoltare, transport, depozitare se desfășoară pe bază de grafice".Pornind pe urmele acestei acțiuni, despre care ne vorbea directorul direcției agricole, facem un prim popas la Cimpulung Muscel. Vasile Tăutu, medicul veterinar al consiliului in-
(Urmare din pag. I) rilor, de felul cum acestea au fosi executate". Aceasta impune ca toate lucrările care se desfășoară a- cum în agricultură și care privesc viitoarea recoltă de cereale păioase — executarea arăturilor de vară, administrarea îngrășămintelor naturale și chimice, condiționarea semințelor — să poarte amprenta Înaltei calități.Din constatările făcute pe teren, prezentate și in cadrul actualelor consfătuiri județene consacrate culturii griului, rezultă că în a- plicarea acestor măsuri se constată multe neajunsuri. Deși în ultimii ani a existat o preocupare mai mare pentru îmbunătățirea calității lucrărilor solului. în multe unități agricole normele tehnice la e- xecutarea arăturilor si pregătirea terenului în vederea însămințărilor nu au fost respectate. S-au făcut și continuă să se execute arături bolovănoase. fără ca plugul să fie urmat de grapă, nu se îngroapă resturile vegetale și îngrășămintele naturale. Mari neajunsuri s-au constatat la manipularea, transportul și aplicarea îngrășămintelor chimice. Din calculele făcute de Ministerul Agriculturii rezultă că pierderile provocate de păstrarea neglijentă și utilizarea neratională a 

tercooperatist, ne spunea că ds mai bine de două săptămîni. practic. întreaga populație aptă de muncă din cooperativă se află In munți la cositul și adunatul finului. Munca este organizată în acord global pe formațiuni mixte, fiecare echipă avînd în componentă cite 20 cosași. 3 mecanizatori și 35 de cooperatori. Au fost insilozate pînă acum peste 1 300 tone, adică dublu fată de anul trecut.Cu aceeași răspundere se muncește in cooperativele agricole din zona de șes a județului, acolo unde în alți ani balanța furajeră înregistra mari deficite. La cooperativa agricolă din Broște.ni, planul de însilozare pe 1975 a fost realizat încă la sfirșitul lunii iulie. Dar pe cimp sînt mari cantități de furaje. Tntrucît unitatea nu dispune de finețe. în înțelegere cu conducerea întreprinderii județene de exploatarea pajiștilor, cinci e- chipe de cooperatori au fost trimise la recoltatul și adunatul finului pe pajiștile amenajate de la Căteasca. Numai pe această cale se vor procura peste 100 tone fîn de calitate superioară. Dar de pe vestitele pajiști cultivate de la Căteasca. unitățile agricole, numai din prima coasă, vor primi peste 40 000 tone masă verde.
Iosif POP

îngrășămintelor chimice se ridică a- nugl, in medie, pină la 10 la sută din valoarea acestora, ceea ce echivalează cu o pagubă de aproape 400 milioane lei ; dar care, raportată la producția ce s-ar putea obține. ajunge la cel puțin 1,5 miliarde lei. Trebuie menționat, de asemenea, faptul că specialiștii și Calitatea lucrărilor agricole
conducători din unele unități agricole. pentru a acoperi deficientele Ia pregătirea terenului și condiționarea semințelor, folosesc doze mai mari de semințe, astfel incit să se asigure totuși densitatea optimă a plantelor, ceea ce înseamnă și o mare risipă. In aceste zile, pentru viitoarea recoltă de griu trebuie să se pună un accent deosebit pe calitatea lucrărilor de pregătire a terenului, aplicarea îngrășămintelor și condiționarea semințelor. Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că arăturile de vară au fost executate pe 200 000 hectare în întreprinderile agricole de stat

ALBACositul șl transportul finețelor naturale constituie în aceste zile lucrări urgente pentru oamenii muncii din agricultura județului Alba. Cosașii au impînzit luncile și dealurile acoperite de finețe grase, în multe cooperative agricole recoltarea finețelor naturale se apropie de sfîrșit. La cooperativa agricolă Drașov, în preajma sectorului zootehnic. șirele de furaje se aliniază in ordine, așa cum ar trebui să fie peste tot. O echipă lucrează de mal multe zile la transportul finețelor din luncă. Au fost depozitate peste 170 tone de finețe. Zilnic, atelajele transportă 8—10 tone. Au mai rămas însă de cosit 30 hectare. Motiv de îngrijorare pentru Ion Oprean. președintele cooperativei agricole, pe care l-am întîlnit în luncă. Venise să stabilească la fața locului de citi cosași este nevoie pentru a doua zi. Aceeași preocupare de seamă pentru cositul șl transportul finețelor am întîlnit-o și la Doștat. Aici, în luncă, erau la lucru vreo 40 de cooperatori. Unii coseau, alții cu grebla adunau brazdele de fin In căpițe. „Pînă acum am depozitat 220 tone. Ce-i în
— 61 la sută din plan, iar în cooperativele agricole — 655 760 ha, adică 68 la sută din prevederi. Rezultă, așadar, că aceste lucrări sint in- tirziate și. de aceea, trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea și e- nergia pentru ca cea mai mare parte a tractoarelor să fie concentrată Ia arăturile de vară, astfel ca a

ceastă lucrare să se poată încheia pînă la 20 august. De asemenea, se constată neajunsuri și în. ce privește condiționarea și analiza calității semințelor — acțiune intîrziată în majoritatea județelor.în vederea bunei desfășurări și ridicării nivelului tehnic al lucrărilor agricole — condiție hotărâtoare pentru sporirea randamentelor la hectar la nivelul sarcinilor prevăzute pentru viitorul cincinal — la indicația conducerii partidului, în fiecare comună se constituie comisii care au ca sarcină să răspundă direct și nemijlocit de organizarea temeinică si calitatea lucră

șură nu-i minciună — spunea tov. Nicolae Fălămaș, președintele cooperativei. în această unitate, cei 36 lucrători din zootehnie au alcătuit o echipă de cosași și au lucrat în luncă alături de ceilalți cooperatori.Nu peste tot însă cosașii sînt Ia datorie. In cooperativele agricole din Biia. Rădești, Săliștea, Ighiu. cositul 
ee desfășoară lent. Nu pentru că nu sînt coasele ascuțite, ci pentru că sînt cosași puțini. Iar dacă nu-I taie coasa. finul îmbătrinește. în alte unități — la Răhău, Cricău, Tlur, Tăr- tăria — finul cosit se înnegrește în timp, bătut de ploi și soare. Nu au nevoie de el ? Dimpotrivă. Balanța .furajeră Înclină către deficit. La Boz, de pildă, se prevede un deficit de 100 tone furaje. Specialiștii unității ne spuneau că va putea fi completat în parte cu porumb siloz, paie, iarbă. Pe cîmp insă mai erau de cosit 20 hectare de finețe, iar circa 35 tone erau netransportate. Se Impun, acolo unde cositul a rămas în urmă, măsuri urgente pentru ca fînețele să fie Btrînse fără zăbavă.

Ștefan DIN1CA
corespondentul „Scinteli"

rilor. Aceste comisii, conduse de către secretarii comitetelor comunale de partid, au datoria să urmărească îndeaproape și cu exigență cum se execută lucrările de arat și semănat, de întreținere a culturilor și strîngere a recoltei atit in cooperativele agricole, cît și în întreprinderile agricole de stat. Desigur, aceste comisii trebuie să desfășoare o muncă activă, ceea ce presupune ca membrii acestora să urmărească toate acțiunile de sezon din agricultură, incepind cu întocmirea programelor de măsuri privind desfășurarea campaniilor agricole pină la executarea propriu- zisă a lucrărilor, asigurând respectarea cu strictețe a tehnologiilor de producție. Acestor comisii le revine îndatorirea să acționeze ferm și energic pentru ridicarea răspunderii mecanizatorilor pentru calitatea lucrărilor executate, a inginerilor agronomi pentru corectitudinea măsurilor tehnice șl organizatorice pe care le inițiază, precum și a cadrelor de conducere din unitățile agricole pentru executarea la timp și in cele mai bune condiții a lucrărilor agricole. In acest fel, va putea fi prevenită executarea unor lucrări de slabă calitate, va fi sporită răspunderea tuturor oamenilor muncii din agricultură pentru nivelul recoltelor pe care le obțin.

Chimiștii
din Valea Călugărească 

restanțele© „Ne interesează, în cel mai înalt grad, depistarea și punerea în valoare a unor noi posibilități și rezerve interne, care să contribuie Ia creșterea productivității muncii" ® „Numai pe seama creșterii productivității muncii, colectivul de muncitori. tehnicieni și ingineri din combinat a realizat o producție valorînd circa 50 milioane lei, iar în anul viitor productivitatea muncii va fi cu peste 30 la sută mai mare fată de nivelul din acest an" © „Nu se poate discuta despre rentabilitate dacă n-ai in vedere, cu prioritate, productivitatea muncii, calitatea produselor și cheltuielile de fabricație".Aceste precizări ale unor cadre de conducere de la Combinatul de îngrășăminte chimice Valea Călugărească erau valabile acum trei ani. Atunci așa stăteau lucrurile în a- ceastă unitate industrială : planul era îndeplinit ritmic și la toți indicatorii. iar oamenii ne vorbeau cu justificată mîndrie despre succesele lor. Acum însă .aici situația este cu totul alta. In acest an, după șapte luni, prevederile de plan privind creșterea productivității muncii au fost realizate doar în proporție do 87,4 la sută. Practic. în anul în curs, la combinatul din Valea Călugărească prevederile de plan au fost îndeplinite și depășite numai la export. Este un bilanț puțin satisfăcător. Cum se explică această nedorită metamorfoză în activitatea combinatului din Valea Călugărească ? Ce factori au împiedicat si împiedică realizarea integrală a planului la toți indicatorii ?Este adevărat, citeva zile din luna iulie activitatea productivă a combinatului a fost afectată de inundații. Dar cauza principală a serioaselor restanțe acumulate pînă în prezent este de cu totul altă natură. Iată ce ne-a relatat, în acest sens, Însuși șeful biroului plan dezvoltare, ing. Radu Isopescu :— Necazurile au Început odată cu punerea în funcțiune, in iunie 1971 și, respectiv, în decembrie 1972, a două noi linii de acid sulfuric, Ia care mult timp nu s-au atins parametrii proiectați. De ce ? Pentru că acestea au fost proiectate și executate cu o serie de deficiențe care, apoi, au fost mai greu de depistat și înlăturat. Or, de funcționarea ireproșabilă a acestor capacități de producție depinde realizarea planului la 40 de sortimente din nomenclatorul de fabricație. Aceasta este cauza principală a rămînerilor în urmă.Sînt numeroase faptele care vin în sprijinul afirmației făcute de șeful biroului plan dezvoltare. Nu vom insista însă asupra acestui aspect. Important este să vedem ce măsuri se întreprind la combinatul din Valea Călugărească pentru ca cele două linii de acid sulfuric să lucreze la parametrii proiectați ? Cînd va intra activitatea acestei unități economice pe făgașul său normal ?— încă din trimestrul II al anului trecut — preciza secretarul comitetului de partid. Nicolae Nițu — din inițiativa și cu sprijinul Comitetului județean Prahova al P.C.R.. Ministerului Industriei Chimice și centralei noastre industriale s-a stabilit un amplu program de măsuri privind redresarea economică și financiară a combinatului.— Cum se materializează acest program 7

■— In condiții bune. Multe dfn prevederile sale au și fost înfăptuite.Ne oprim, în continuare, prin citeva sectoare de producție. Discutăm cu numeroși muncitori, maiștri și șefi de echipe.— Nu cu mult timp în urmă am Încheiat lucrările de revizie generală la linia a Il-a de acid sulfuric, preciza maistrul Alexandru Motoiir.— Rezultatele ?— Ce nu s-a reușit în trei ani «-■ realizat acum : instalațiilo funcționează din plin, lucrăm la parametri proiectați !De la secretarul organizației bază nr. 4, Gheorghe Moldovean aflăm că revizia generală a oieri, un bun prilej nu numai pentru remedierea unor defecțiuni, ci și pen- -tru modernizarea acestei capacități de producție i aproximativ 40 la sută din utilajele ce intră In componenta sa sint, după revizie, noi sau modernizate. Mai notăm, că și Ia linia a III-a de acid sulfuric, recent, s-au efectuat ample lubrărl de modernizare menite să asigure creșterea randamentului în exploatare a instalațiilor.— /im acordat o mare atenție realizării fiecărei lucrări la un înalt nivel calitativ. întregul nostru colectiv a acționat cu fermitate în această direcție. Ca urmare, după revizie, cele două linii funcționează la capacitatea lor maximă, la nivelul parametrilor proiectați — spunea maistrul principal Laurențiu Mîțu.Am reținut, din discuțiile avute, și alte amănunte. Lucrările de revizie au fost din timp și temeinic pregătite, sub toate aspectele : aprovizionare, organizare, asistentă tehnică și execuție. Pentru fiecare sector de activitate a fost repartizat cite un inginer mecanic, iar la fiecare echipă, cel mult două — un maistru de specialitate, fiecare avînd sarcini și răspunderi bine precizate. Acțio- nînd în spiritul înaltelor exigențe formulate de secretarul general al partidului la plenara din 21—22 iulie a.c., în prezent, organele și organizațiile de partid din combinat acordă o atenție sporită creșterii răspunderii față de modul in care sînt întreținute și folosite instalațiile.— Avem convingerea fermă — sublinia, în Încheierea investigațiilor noastre, ing. Titus Sburlan, directorul combinatului — că de acum înainte activitatea combinatului va intra pe făgașul său normal, firesc, iar realizările noastre se vor situa la nivelul prevederilor planului. Aceasta nu înseamnă că s-a făcut totul, că s-au soluționat toate problemele. Mai sînt multe lucruri ds rezolvat în combinat.Intr-adevăr, mai sînt multe de făcut pentru ca realizările combinatului să se situeze Ia nivelul cerințelor actuale. Pentru aceasta se impune o acțiune fermă, perseverentă din partea conducerii combinatului, a organizației de partid in vederea creșterii răspunderii fiecărui muncitor, inginer și tehnician pentru folosirea rațională și la întreaga capacitate a instalațiilor* din dotare, ca și în scopul întăririi disciplinei în muncă și respectării riguroase a disciplinei tehnologice.
IUe STEFAN
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Reportaj din actualitatea socialistă a țării

Augu6t pe marile șantiere ale 
[arii. Muncă pătrunsă de ab
negație, hoîărîre fermă de a 
adăuga noi împliniri la cununa 
de realizări a României so

cialisteFoto : S. Cristian

Construiesc în imaginația , mea, de parcă aș vedea-o aievea, pe măsură ce datele se acumulează în carnetul meu — priveliștea de viitor a municipiului Piatra Neamț, atunci cînd obiectivele stabilite de Congresul al XI-lea al partidului vor deveni realitate. Priveliștea, văzută de sus, intr-un circuit panoramic, e — nu pot evita epitetele — „surprinzătoare" și „unică". Avind in mijloc o piramidă impunătoare, muntele Pietricica, declarat „monument al naturii", orașul viitor va alcătui un șir de constelații urbane, reunite intr-o imensă galaxie circulară.Prin construcția marilor cartiere noi. Morăței și Dărmânești, cărora li se vor adăuga, în anii ce urmează. magistrale trasate pe arterele de penetrație dinspre Bicaz. Roman și Bacău, va fi desăvirșită marea circumferință urbană, dimprejurul parcului piramidal, pentru a da contur aievea unui oraș de o fermecătoare și originală personalitate.I s-a spus, cu îndreptățire, „orașul chimiei". Dai- astăzi- acest simbol e prea limitativ, căci realitatea la care se referă e mult mai complexă. E adevărat că ramura chimică a rămas o coordonată majoră. Atît ca pondere productivă, cit și ca intensitate a ritmurilor de dezvoltare, fabrica de relon- din cadrul combinatului de la Săvi- nești — ca să ne referim la un produs atît de popular — a cunoscut in anii ’67—’68 o dublare a producției inițiale, iar in 1974, prin intrarea în funcțiune a instalației relon IV, o dublare a acestei dublări. Concomitent, fabricația s-a diversificat, relonului „clasic" adăugin-r du-i-se relonul pentru tricotaje, relonul-cord (pentru anvelope), re- lonul-texturat (pentru covoare) etc. La fel și combinatul de îngrășăminte chimice s-a extins, în ultimii ani. la o dimensiune ce-i permite triplarea producției inițiale.Și totuși orașul de astăzi, dar și cel care se profilează în viitor, invită la o reconsiderare a vechii metafore. în ultimul deceniu, cu precădere, dimensiunile activității sale s-au multiplicat. în anul 1967
Străduța cu castani se termină brusc pe malul frămîntat de excavatoare și buldozere al unui lac. Marea e undeva, mai departe. Marea la Mangalia... Planșee de beton, stabilopozi, tuburi pre- mo, cabluri și nisip, mașini și gropi adinei, undeva în față un pod metalic se arcuiește peste lacul care, de fapt, e un golf. In dreapta, clădiri în construcție. Una pare că e gata și va deveni probabil un mare laborator, probabil o școală. Alături au mai rămas cîte- va căsuțe vechi — construcții mai mult decît precare — rușinate in fața acestui prezent impozant și impetuos, care le-a și acoperit cu albul prafului de ciment și care le va spulbera în cele din urmă. Ce va fi aici, în dreapta ? Pesemne un cartier nou de locuințe pentru constructorii de vapoare. De la ferestrele apartamentelor vor vedea, filtrată prin grila podului, panorama șantierului naval cu instalațiile lui spectaculoase și cu siluetele vapoarelor in construcție. în stingă. undeva mai departe, marea.Soarele bate Pieziș, toropitor, si cum pe șantier se lucrează și-i praf, lumina lui. ca o ceață de foc. pare că ar vrea să adoarmă totul. Dincolo de pod se întinde acum imperiul a ceea ce va fi șantierul naval propriu-zis. Licărul verde-ar- gintiu al unui lac va fi aici cheiul de armare a marilor nave. A- poi. pe țărmul alb. baracamente, macarale cu brațe lungi care mă

fabrica de ciorapi ..8 Martie", fostă pină la naționalizare făbricuța „Doamna", a devenit, prin reconstrucția ei din temelie, o fabrică de tricotaje și confecții de mare capacitate. Tot in acel an, vechea făbricuța de tucerie, „Energia", se

Pe prospera vale a Bistriței

profilează, după ce a fost substanțial extinsă, pe echipamente de irigație, pentru ca, începînd din 1972, să concentreze succesiv întreaga producție de semănători din țară, devenind astfel- principalul furnizor republican. în 1968 ia naștere, în centrul orașului, în- tr-o clădire nouă, dispeceratul care coordonează, de la un pupitru de comandă centralizat, toată salba de hidrocentrale de pe Bistrița. între Bicaz și Bacău. în fine, către sfir- șitul anului 1973, intră în producție „Avicola", cel mai mare combinat de creștere a păsărilor din Moldova, cu o producție în flux neîntre
tură cerul, mari ridicături și trupuri din beton, și. mai în dreapta, jocul de linii roșii, arcuite sau drepte. închipuind de pe acum, parcă prin desenul riguros al unui creion roșu cu mina groasă, conturul unei hale industriale... Totul 

se naște acum, parcă din aur. pă- mint și transpirație.Inginerul-șef al șantierului își șterge fruntea de sudoare. își caută casca și pornim spre inima construcției. Pentru el, tot ce se in- timplă aici este cu totul și cu totul obișnuit și chiar mă roagă să nu privesc lucrurile intr-un fel idilic : oamenii care muncesc in plin soare, care își fac conștiincios datoria, toarnă betoane, sudează fierul. înalță ziduri, transpiră și gîndesc, adică muncesc, nimic ieșit din comun... Acuma, da. chiar acuma, se străduiesc cu toții, s-a făcut și un grafic special, ca să termine pină Ia 23 August o parte din prima cameră a, docului uscat pentru ca acolo navaliștii, adică constructorii de vapoare, să-și 

rupt, modernă, de 7 milioane de găini pe an.Așadar, iată motivele pentru care simbolul mai vechi se cere' modificat. extins. Chiar dacă prin aceasta- expresivitatea metaforei are de suferit. în schimb, persona

litatea localității izvorîtă din realitățile ei proprii, determinate în mod obiectiv, capătă cîștig de cauză. Iar acest cîștig, ce constă în- tr-o evoluție multilaterală, e reflexul unei politici de dezvoltare armonioasă și multilaterală a tuturor zonelor și localităților tării, promovată consecvent de partid începind cu cel de-al IX-lea Congres. Și Piatra Neamț, devenită. după reforma administrativă. reședință a unui nou județ. o pune in evidentă în chip exemplar. De altfel, anii 1967—1968 sint hotăritori și pentru dezvoltarea orașului însuși. De atunci și 
poată monta măcar o bucată de vas...Și de aici începe extraordinarul.Pentru că ceva cu totul nou și extraordinar se întîmplă aici. Un vapor se și naște odată cu „uzina" care-1 fabrică. Totul e incă amal

de aici începe România
gam, nimic nu a atins cotele, formele și culorile definitive, dar de îndată ce un organism e în măsură să facă prima mișcare, mișcarea aceea e pentru a produce. Săpind in pămint și luptindu-se cu apele de infiltrație pentru a putea să toarne uriașele cantități de beton la docul uscat, ridicind abia un stilp din viitoarele hale, constructorii le-au dat navaliștilor o platformă din beton : „poftiți, puteți să vă începeți treaba !“ Ceea ce navaliștii au și făcut fără. întirziere. In primăvară au și sudat primele table, primele părticele de vapor, iar acum au nevoie de spațiu, cer măcar o bucată de doc ca să monteze acolo pupa viitorului mineralier de 55 000 tdw. Și astfel, produsul finit, vaporul, se naște si crește pe măsură ce se termină incă un 

pină astăzi numărul apartamentelor noi s-a dublat. De asemenea. și lungimea rețelei de apă. și numărul autobuzelor. A fost dat in folosință unul din cele mai moderne spitale din tară. S-a construit un nou hotel turistic. Rețeaua de instituții 

culturale, care cuprinde muzee de arheologie și științe naturale, colecții de --artă, un teatru de prestigiu dedicat tineretului, a sporit în 1972 prin inaugurarea unei frumoase clădiri destinate bibliotecii județene — un activ focar de educație socialistă. înzestrat cu 130 000 de cărți. Recent, rețeaua școlară, de nivel liceal, a cunoscut o semnificativă diversificare, pentru a cuprinde specialitățile energetică, forestieră. auto, construcții, pedagogică etc. — strîns legate de cerințele sectoarelor productive din județ.Avind în vedere activitățile 
colț. încă o bucată de doc, încă o parte de hală... Și cind docul va fi gata (pe atunci se va fi terminat și avanportul, și cheiul de armare, și hala, și întregul ansamblu industrial), in cuva lui. nou și strălucitor ca scos din cutie, va fi 

gata și uriașul vapor. Atunci poarta docului se va da deoparte, fă- cind loc apei de mare. Apa. înspumată de plăcerea botezului, va îmbrățișa, va ridica pe trupul ei moale și va legăna, pentru a-i da voie să pornească în larg, cea mai nouă dintre navele lumii (pentru că cel puțin cîteva minute, dacă nu ore. va fi cea mai nouă).Un tinăr inginer (atit de tînăr incit are incă mișcări. înfățișare, voce și zimbet timid de studdnt — pentru că totul este aici un început) imi arată secțiile (mari halci bizare din tablă groasă, savant îndoite și sudate) la care lucrează acum sudori de elită și din care se va alcătui, acolo în doc. ca intr-un gigantic joc de cuburi, o parte din pupa mineralierului...— Cum se va numi vasul acesta ? 

atit de diverse, pomenite pină a- cum, se poate vorbi, cred, despre municipiul de sub Ceahlău ca despre un „focar de civilizație socialistă". care formează multilateral personalitatea umană, atît in direcția unei înalte calificări in

dustriale. cit și pe plan spiritual, al unei înalte conștiințe cetățenești si politice. Aș vrea să mă refer, dintre multe nume de oameni pe -care le-am notat, doar la două, dintre cele mai semnificative. întâiul este al unei femei. Angelica Manole. secretara comitetului de partid al fabricii de tricotaje „8 Martie". Al doilea, tot al unei femei. Elena Ciuraru. tot secretară a unui comitet de partid, insă in secția textil IV a Combinatului chimic din Săvinești. Ceea ce le aseamănă este faptul că amîndouă au pornit ca simple muncitoare, prima
— Nu știm încă. Probabil „Cala- tis“.— De ce ?— Ca să se respecte simetria cu fratele lui, „Tomis", lansat la Constanța... Așa cum Constanta a fost 

cindva Tomis, Mangalia a fost cindva Calatis...— De cînd sînteți inginer ?— De astă primăvară. Am terminat la Galați...Premieră totală : prima zi de producție la primul vapor din viata lui. care e și primul vapor ce se naște intr-un șantier naval ce nu s-a născut încă...în părul incă moale și cirlionțat al inginerului super-stagiar s-a a- șezat praf alb de ciment. Și mă gindesc la vapoarele ce vor ridica ancora... din mîinile lui pricepute, pină cind părul ii va fi cu adevărat alb...— Numele ?— Inginer-constructor naval Dra- goș Magazin. Să mergem jos. în doc I se grăbește inginerul-con- structor. 

ca „ciorăpăreasă" la făbricuța „Doamna", cealaltă ca bobinatoare în perioada de pionierat a instalației de relon, că amîndouă au crescut odată cu aceste unități industriale. cu orașul, urmînd cursuri de calificare din ce în ce mai înaltă, angajindu-se totodată in activitatea politică, pentru a prelua răspunderi din ce în ce mai mari, devenind cadre de bază, conducătoare ale unor mari sectoare de lucru capabile să-i formeze la rîndul lor. cu înțelegere omenească, pe tinerii care sosesc într-un aflux continuu.Cu ani în urmă — vă amintiți ? — cind apăruse pentru întiia oară relonul, reporterii se uimeau vă- zindu-i subțirimea ..ce întrece pin- za de păianjen", și consemnau ca pe o curiozitate faptul că fetele din sectorul textil trebuiau să aibă manichiura pusă la punct pentru a putea manevra fuga amețitoare a bobinelor. Și iată. acum, după ce am făcut relonul și melana. cucerind un prestigiu binemeritat dincolo de hotare, ne propunem să concepem și să fabricăm chiar utilajele, complicate și extrem de fine, care să fabrice la rindul lor relonul, melana și alte varietăți care se vor inventa. Că toate cele ce se propun vor deveni realitate aievea mi-a devenit de mult o convingere. Convingere întărită o dată in plus la recenta vizită de lucru, pe aceste meleaguri, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sarcinile trasate vor deveni fapte, fapte materiale care vor intra în circuitul de valori al economiei noastre. Pentru că toate cite s-au făcut pină a- cum, așa s-au făcut. Și de aceea cred că există și o dinamică a metaforei literare. Piatra Neamț este o exemplificare în acest sens. El constituie un oraș etalon, un oraș exemplar, care prin dinamica, multilateralitatea. eficiența. înaltii indici calitativi ai evoluției sale relevă clarviziunea, îndrăzneala, capacitatea de a prevedea, a organiza și a înfăptui.
Vasile N1COROV1C1 J

Lungă de 300 de metri și lată de 40, prima cameră a docului uscat este acum spațiu de șantier, cu macarale și instalații de sudură. cu fier-beton și schele, cu gherete metalice și cu foarte mulți oameni, cei mai mulți purtînd șorțurile din piele și măștile pentru sudură. Pare o uriașă catedrală a muncii, deschisă spre cer.Inginerul îmi arată cîteva spinări încovoiate peste cite o flacără de sudură :— Sint cei mai buni sudori. Dintre cei care își semnează lucrările... El e Ștefan Bogdan, el e Dumitru Ben, el e Meițoiu... Să nu-i deranjăm. Sint în plină formă... Cînd nu-s în formă, nu-i lăsăm să lucreze... Azi le merge mina, să-1 lăsăm...La întoarcerea spre oraș privesc încă o dată priveliștea șantierului pe care, printr-o întoarcere panoramică, o alătur orașului, Mangaliei vechi. Și am astfel imaginea încă unui colț de tară (aici și la propriu expresia rămîne valabilă) peste care a răsărit soarele de aur al industrializării, al tulburătoarelor creații economice, soarele întineritor al muncii.— A, da — își vor spune navigatorii. zărind de pe mare luminile șantierului de la Mangalia — de aici începe România.

/

Mihai CARANF1L

Iată ce a reținut fotograful anilor '30 In centrul Ga- lațiului, pe locul unde se afla statuia înfocatului partizan al Unirii Costache Negri : edificii bătrîne, o arhitectură modestă, intr-un oraș mic, dar care pe atunci, așa cum era, era considerat mare. Imaginea (prima din stingă) e din centrul ora-................... ............................................................................................................................................. 
șuiul, unde negustorii mai scriau pompos și firme pe franțuzește ; din centru — dar Ia cinci minute de mers pc jos pină în cartierul Bădălan, cu apa pînă-n git, la fiecare ploaie de vară. Fotografia din mijloc, a aceluiași centru, amintește că și pe aici 

a trecut tăvălugul războiului. O simplă adăugire : cîteva mii de apartamente au fost rase de bombe și incendii ; distruși kilometri de linii electrice, telefonice, canalizări. Un oraș sortit sfîrși- tului ? Nu ! Ultima fotografie, din același loc, este o imagine-
etalon pentru GalaUul de azi ; orașul renăscut, cu cinci cartiere noi, în care ar putea fi adăpostită populația Buzăului și Tecuciului. Frumosul port Ia Marele Fluviu — de aproape zece ani și Port al Oțelului — trăiește cu adevărat timpul lui de aur.

în ultimii vreo zece aniam fost martorii apariției unor noi cartiere ale ora- șului-capitală : Titan. Drumul Taberei. Berceni, Pajura, Colentina. Militari, de fapt, adevărate orașe, asi- gurînd un confort modern pentru sute de mii de cetățeni. în 1975, ritmul construcțiilor a sporit, ca și numărul de apartamente ce vor fi date în folosință în Pantelimon, Colentina sau în alte cartiere, precum și pe cîteva din arterele principale ale orașului, printre care Dorobanți. 1 Mai. Conform schiței de sistematizare. supusă discuției publice. Capitala continuă să fie un vast șantier, a- nimat zilnic de efortul azeci de mii de constructori.Cine sint oamenii aceștia care s-au angajat să dea o nouă strălucire orașului, ctitorii marilor cartiere ? îi zărim adesea pe schele : acolo este locul lor. pe arșiță, pe ger. Dacă sintem beneficiari (viitori locatari) — îi zorim să termine mai
confortul rivnit. De obicei.
repede, să plece ei în altă parte, iar noi să ne instalăm și să ne bucurăm de

sintem in bune relații cu. ei, pină în acea zi numită ziua predării cheilor. Atunci, după mărturisirea și a constructorilor și a beneficiarilor, se petrece un lucru ciudat : incepe agitația, se arată nemulțumirea. Viitorul locatar are multe observații (nu o dată îndreptățite), iși pierde răbdarea, părînd hotărit să nege tot ce-a făcut bun constructorul. Din cînd în cînd își mai pierde răbdarea și constructorul — și astfel despărțirea se face în termeni reci, urmînd ca fiecare să-și vadă de treburile sale. împăcarea s-ar produce în scurtă vreme, numai că cei doi parteneri nu mai au prilejul să se întîlnească. Și-atunci locatarul se declară mulțumit în noua sa locuință, pur- tînd. totuși, un gînd de recunoștință constructorului, iar constructorul. angajat pe un alt șantier, zorit de nerăbdarea viitorilor beneficiari, își face datoria, îmbogățindu-și cartea de vizită cu noi realizări.N-am întilnit constructor care să nu țină evidența exactă a tot ce-a lucrat

de-a lungul anilor. în palmaresul a nu putini constructori bucureșteni figurează : Teatrul Național, Intercontinentalul, restaurările de la Hanul lui Mantie, Hanul cu Tei, Palatul voievodal. Cocorul, zeci de
1975 — 6 876 apartamente, din care peste 3 000 deja realizate) și în Colentina. Există aici formațiuni bine închegate, prestigioase — printre care cele conduse de Marin Iliescu (50 de zidari, la ALMO — Colen-

rea ritmului de lucru pe șantierele Pantelimon și Colentina, dar nu in dauna calității, ci dimpotrivă. Concluziile : este nevoie de un efort susținut, continuu pentru formarea cadrelor de constructori, pen-
Armata poporului, unul In zona centrală, unul de servire). Mi s-a părut demnă de reținut o observație a tovarășului Ion Grosu, membru in biroul comitetului de partid de la I.C.M. 4 : ținînd seama

tiți. Priceperea meseriașului român, a constructorului este cunoscută și apreciată. Ea nu se poate obține fără dragoste și pasiune. Pe de altă parte, ar fi nevoie de niște manuale de calificare. Cei care urmează cursurile

Ctitori ai însoritelor cartiere
blocuri din Drumul Taberei și Militari, alte diferite restaurări de hoteluri în zona centrală, obiective de interes obștesc etc. Dulgheri, tinichigii, ipsosari, mozaicari, zugravi — cred că nu vor ajunge niciodată vedete (cu toate că numele și realizările multora dintre ei sint date mereu publicității) — iși au o faimă binemeritată, pe care nu și-o dezmint.întreprinderea de con- strucții-montaj 5 lucrează acum în Pantelimon (in

tina), Aristide Băltoiu (80 zidari. Pantelimon), Constantin Mocanu (45 zugravi, Colentina), Gheorghe Tin- că (60 zugravi, Pantelimon), Ion Gonțoiu (25 dul- gheri-montatori, Pantelimon). Cristache Stancu (30 fierari-betoniști. Pantelimon). La comitetul de partid de la I.C.M. 5 am discutat cu tovarășii Leon- tin Colțoș, locțiitor al secretarului. Virgil Popa, membru al comitetului, și ing. Tiberiu Culită o serie de probleme privind spori-

tru întărirea disciplinei de șantier și căutarea de noi soluții, in sensul creșterii gradului de industrializare. Pe această cale, colectivul de ingineri și tehnicieni de la I.C.M. 5 a reușit să a- plice în scurt timp sisteme mai rapide și mai eficiente de lucru.Problema formării și stabilizării cadrelor se pune cu aceeași acuitate și la întreprinderea de construc- ții-montaj 4 (cuprinzînd șase șantiere, dintre care patru în Drumul Taberei și

de faptul că șl în viitorii ani șantierele de construcții vor continua să absoarbă mină de lucru de la sate — iar pe de altă parte sc va trece la sistematizarea localităților rurale — poate că ar fi bine ca in școli, și in primul rînd in cele sătești, să se facă o inițiere in construcții, pentru a se insufla copiilor dragoste pentru meseriile de zidari, dulgheri, tinichigii, fierari- betoniști -etc. Afluența spre șantiere ar fi și mai mare, iar tinerii ar fi mai pregă-

de calificare nu au la în- demînă un rezumat al procesului tehnologic, schițele de lucru necesare, trebuind să se bazeze doar pe notițele pe care și le iau (adesea incomplete, de nefolosit).întreprinderea de con- strucții-montaj 4 (organizată pe structura fostei întreprinderi nr. 2) are numeroși muncitori și tehnicieni de înaltă calificare, unii cu o vechime de peste 20 de ani in construcții, care și-au început ucenicia pe șanti

erul Operei sau al Casei Scînteii. Cei mai tineri au avut de la cine să învețe meserie și disciplină, și nu își trădează profesorii. Mulți dintre muncitorii, tehnicienii și inginerii de la I.C.M. 4 și-au adus contribuția la realizarea unor obiective importante, cum ar fi complexul din zona Bălcescu (Teatrul Național, hotelul Intercontinental, pasajul subteran, restaurările din zona Lipscani, magazirjul Cocor, arena de tenis „Progresul" — o creștere a numărului de locuri de la vreo o mie șase sute la șase mii). Și în momentul de față întreprinderea de construc- ții-montaj 4 are în zona centrală cîteva obiective importante de realizat — restaurarea unor vechi hoteluri, magazinul din Piața Unirii etc. De fapt, despre șantierul nr. 5 din zona centrală se spune că este un șantier de lucrări unicat și numeroși tineri au ambiția de a munci la vreunul din cele peste 30 de puncte de lucru ale acestui șantier. Florian Dabu, secreta

rul comitetului de partid al ' șantierului, și inginerul Nicolae Popovschi, șeful șantierului, insistau asupra e- forturilor care se fac pentru o calificare temeinică a muncitorilor tineri, pentru formarea conștiinței lor de constructori : școala, cursurile de calificare doar îl inițiază pe tînăr în meserie, greul începe după a- ceea, în procesul muncii, intr-un ritm susținut și în condițiile unor exigențe sporite. La magazinul din Piața Unirii (8 niveluri, 17 000 mp suprafața sălilor de desfacere a mărfii. 11 ascensoare, 2 grupuri scări rulante) au învățat meseria mulți tineri, dintre cage unii aspiră să-și încerce puterile într-o muncă de mare migală pe șantierele de restaurare a unor vechi clădiri. Aceasta este o dovadă că au nu numai pricepere. ci și pasiune de constructori. Acești oameni, pe care deseori îi zărim pe schelele orașului, merită toată stima și recunoștința noastră.
Nicolae TIC

__________________________
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Cum
acționează

pentru

Programul P.C.R. de fănrire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism are drept componentă esențială formarea unei înalte conștiințe socialiste a oamenilor muncii, aceasta implicînd atit spirit revoluționar, atitudine cetățenească înaintată, cit și cunoașterea a tot ceea ce este valoros în știința și cultura contemporană, lărgirea orizontului general de cunoaștere.Tocmai acestor necesități imperioase le-a răspuns vastul program de educare comunistă concretizat in hotărîriie Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, în măsurile stabilite în acest sens de Congresele al X-Iea și al XI-Iea ale P.C.R. „PROBLEMA COMBATERII MISTICISMULUI — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — TREBUIE SA FACĂ PARTE DIN ÎNTREAGA ACTIVITATE POLITICO-EDUCATIVĂ A PARTIDULUI, A U.T.C., A ORGANIZAȚIILOR NOASTRE". în acest spirit. Codul principiilor și normelor munoii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste prevede : „Comuniștii au datoria politică și morală de a lupta împotriva teoriilor idealiste, a prejudecăților mistice, a superstițiilor, a oricăror manifestări de obscurantism. Ei trebuie să acționeze pentru înțelegerea știintifioă de către mase a fenomenelor naturii și societății, pentru înarmarea temeinică a oamenilor muncii cu concepția materialist-dia- leotică despre lume și viață".Atenția deosebită acordată de partidul nostru educației materialist-stiinți- fice a oamenilor muncii și-a găsit reflectare în adoptarea unui ansamblu de măsuri privind toți factorii educaționali, toate organismele și instituțiile care au răspunderi pe această linie. Un tur de orizont asupra activității acestor multipli factori poate fi util, atît pentru relevarea unor experiențe pozitive, ce merită generalizate, cit și pentru dezvăluirea unor neajunsuri, sore a căror înlăturare se cer îndreptate eforturile. Este ceea ce îșî propune „Scînteia" prin publicarea unei suite de convorbiri cu activiști care lucrează nemijlocit pe frontul propagandei ateist-știînțifice.Ținînd seama de rolul hotărîtor al organelor și organizațiilor de partid, chemate să conducă si să coordoneze întreaga activitate desfășurată ne acest fărîm, deschidem acest ciclu printr-o convorbire cu tovarășa Maria PITICA, secretară a Comitetului județean Sălaj al P.C.R.FORMAREA CONVINGERILORATEIST ȘTIINȚIFICE?
— C« metode, ce forme de în

drumare și orientare sînt folo
site pentru ca acțiunile destina
te educării materialist-științifice 
să devină o constantă a muncii 
politice a tuturor organizațiilor 
de partid ?— în ultimii ani, după Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, care a adoptat programul de educație comunistă, comitetul județean de partid a introdus practica de a analiza sistematic activitatea desfășurată în acest domeniu, tocmai ca un mijloc de a o menține mereu in atenția și preocupările organizațiilor de partid, în urma unor asemenea analize, dispunem acum de programe unice pe județ, orașe și comune, elaborate sub conducerea comitetelor de partid respective și în care sînt prevăzute acțiuni aie tuturor factorilor învestiți cu atribuții In domeniul educației ateist-științifice — organizații de partid, organizații de masă și obștești, instituții de învățămînt și cultură. în acest fel s-au creat condițiile pentru o strinsă coordonare a acțiunilor. Incit să se evite suprapunerile și paralelismele, fărîmițarea forțelor.

— Desigur, programele unice 
oferă premisa unei bune acti
vități, dar nu și certitudinea fi
nalizării. Cum acționează comi
tetul județean de partid pentru 
îndeplinirea acestor programe ?— Pentru a răspunde cit mai concret mă voi referi la unele prevederi ale acestor programe, de pildă, cele privind educația ateistă în rîndurile tineretului. Această activitate ne-a preocupat și ne preocupă in mod deosebit, pornind de la imperativul ca tinerele generații, care se formează în societatea noastră de azi, dominată de ideile materialiste, și care vor făuri comunismul, să-și formeze ferme convingeri ateiste, să nu preia concepțiile mistice. Astfel, comitetul județean do partid a analizat modul în care organizațiile U.T.C. contribuie Ia formarea concepției ma- terialist-științifice a tinerilor. Rezultatele acestei analize s-au materializat în îmbogățirea programelor, în introducerea unor acțiuni noi și interesante. De exemplu, organizațiile U.T.C. au organizat în numeroase comune — la Bucium. Jibou. Bocșa.Gil- gău, Creaca — cercurile „Prietenii a- devărului", în cadrul cărora se dezbat lucrări științifice, se fac experiențe interesante din domeniile fizicii, chimiei. biologiei etc. în educarea ateistă a tineretului sînt folosite cu succes concursurile „Cine știe răspunde", concepute în așa fel incit să propage cunoștințe științifice asupra fenomenelor din natură și societate, duminicile cultural-sportive cu programe bogate și atractive.în programele unitare la care m-am referit s-au prevăzut și activități in cadrul celor 58 de universități populare, cum ar fi organizarea unor cursuri speciale cu tematică ateist-știînțifică. Și aceste activități au format obiectul unei analize a comitetului județean, analiză ce a determinat măsuri pentru lărgirea sferei de cuprindere a acestor 

cu al au

teren arată 
unor brigăzi 
să fie scă-

sprijinul co- comi tetelor fost create

sînt. cazuri unor expu-

oamenilor în are un puternic Mihai IORDANESCU

CRITICA
Acfiunea bunicuța(Urmare din pag. I)

O pledoarie împotriva indiferenței
din păcate, să aibă îndoieli sub ln- rîurirea aceluiași impresionism de care vorbeam. Desigur, această „o- biectivitate". adică „supunerea la obiect" cum îi spunea Ibrăileanu. nu înseamnă anularea personalității criticului. ci numai o „regulă de metodă" pe care tocmai criticul are misiunea s-o aplice în mod consecvent. Aceeași obiectivitate e legată concomitent de tinuta etică a comentatorului, care trebuie să-și domine interesele personale ți de grup. Și aci tradiția criticii noastre, de la Alecu Russo la Gherea. de la Ibrăileanu la Eugen Lovinescu și G. Călinescu, alcătuiește un îndreptar de prim rang, încă neîndestul de valorificat.Se înțelege că obiectivitate nu înseamnă neutralitate ideologică sau estetică și că cea mai superficială privire asupra menirii criticului nu-1 poate desprinde de ambianța lui socială din care izvorăște și către a cărei propășire tinde. E cazul să se vorbească de aceea despre funcțiunile propulsoare ale criticii, de forța pe care o reprezintă în dinamica socială, de răspunderile stringent legate de oficiul ei, de magistratura nobilă pe care o afirmă. Să mai observăm că există anume metode ale criticii de care și unii dintre criticii noștri s-au apropiat în ultima vreme și care cultivă închistarea în cercul restrins al operei, în structura ei internă. E vorba anume de acele analize intrinseci care, rupînd opera de mediul care a generat-o și către care de fapt se îndreaptă, discută doar aspectele ei existențialiste, structuraliste în sens restrins sau chiar psihanaliste. Desigur, fiecare din aceste metode își are valabilitatea ei, dar nu e cazul să le anexăm integral înainte de a le filtra prin spiritul critic al concepției științifice.Dezbaterile cu privire la critică au neglijat apoi — socotim — faptul că unul din obiectivele principale ale acestora constă în descoperirea și caracterizarea originalității operei. Pentru a o defini, operație de altfel plină de dificultăți, se impune cel puțin o cercetare istorică sumară a fenomenului literar comentat prin

conținutuluicursuri, îmbunătățirea lor.
— Conducerea muncii de edu

care ateistă solicită o cunoaștere 
aprofundată a sferei de mani
festare a fenomenului religios, a 
formelor concrete pe care le îm
bracă, tocmai în acest fel pu- 
tîndu-se stabili modalitățile cele 
mai eficiente de combatere a 
ideilor mistice. Ce a întreprins 
în acest sens comitetul județean 
de partid ?— în primul rtnd aș vrea «ă menționez sondajele sociologice organizate într-un șir de comune ca He- reclean, Sărmășag, Românași, precum și în rindul muncitorilor navetiști. Ele ne-au ajutat să ne concentrăm atenția asupra centrelor unde se manifestă mai mult influența misticismului, a sectelor. Comitetul județean de partid, antrenînd și comisia județeană pentru răspîndirea cunoștințelor științifice, a organizat analize la fața incului, împreună cu birourile comitetelor comunale de partid, privind felul cum se desfășoară munca de formare a concepțiilor materialist-științifice ale comuniștilor și ale celorlalți locuitori ai satelor. Ca urmare, organizațiile de partid — aș menționa în mod deosebit pe cele din comunele Crea- ca, Bălanu, Ileanda, Sînmihaiu Al- mașului — au intensificat munca de lămurire, concentrîndu-și atenția a- supra explicării cauzelor unor fenomene din natură, precum recentele inundații, știut fiind că asemenea fenomene, dacă nu slnt explicate științific, pot alimenta credințele mistice. Agitatorii au arătat că stă în puterea oamenilor să prevadă și să combată stihiile naturii prin acțiuni energice și bine organizate, așa cum de altfel au și demonstrat cele petrecute în nenumărate locuri, unde prin asemenea acțiuni efectele inundațiilor au putut fi prevenite și limitate. In acest fel, munca politică sporește încrederea propriile lor forțe, efect mobilizator.Sub îndrumarea și mitetului județean, comunale de partid, aproape 60 de brigăzi științifice formate din activiști de partid, intelectuali, in genere cadre cu o bună pregătire, care merg în întreprinderi și mai ales la sate, fac expuneri pe teme științifice, combat ideile mistice, superstițiile, folosind larg planșe, diapozitive, diafilme sau filme documentare.

— Datele de pe 
că eficiența muncii 
științifice continuă 
zută...— Este adevărat, mai cînd se merge pe linia ____  _____neri aride, lungi, a unor conferințe tip, prezentate fără discernămînt în fața unui auditoriu divers ca nivel de pregătire și vîrstă. Am cerut de aceea organizațiilor de partid, comisiilor de răspîndire a cunoștințelor științifice să ia măsuri ea brigăzile științifice să-și bazeze activitatea în principal pe dialogul viu cu oamenii, să răspundă Ia între- 

perspectiva genului și speciei respective. Nu putem intr-adevăr determina această originalitate decît prin comparație cu scrieri analoge create mai înainte și care reprezintă stadii ideologice și estetice ce se cer depășite. Fiindcă, împotriva unor opinii, există și un progres în concretizarea valorilor artistice asupra căruia nu se insistă îndeajuns. Prin originalitate nu înțelegem însă numai această depășire istorică, ci și descoperirea unor noi mijloace artistice prin care realitatea contemporană poate fi cuprinsă mai adecvat și mai expresiv. O astfel de procedare izbutește cu atît mai mult cu cit scriitorul se îndreaptă, cu mai concentrată atenție, asupra momentului . social actual pe care-1 trăiește. S-a vorbit de aceea îndelung despre necesitatea contemporaneității operei și cu drept cuvînt, dar poate nu s-a accentuat îndeajuns faptul că această orientare duce, în fond, la un proces mai artistic de concretizare prin contactele susținute cu realitățile sociale. Deducem deci că aspectul actualității servește și valoarea estetică a operei.Am mai dori, în sfîrșit, să mai relevăm încă una din erorile criticii. Ne referim anume la unele încercări de afirmare categorică a unor judecăți critice fără aparatul demonstrativ însoțitor. Opera apare dintr-o dată elogiată sau tot atît de spontan negată cu o argumentare minimă, incit cititorului ii lipsește orice reazem de formare a convingerii sale. După cum se știe, critica înseamnă, încă din antichitate, „judecată", și un astfel de act solicită in mod necesar o prezentare amplă și onestă.Am însemnat aici, după cum am anunțat încă din din insatisfacțiile fat discuțiile din ne-am gerăm scopul raturiîtribuția eficientă a criticii, considerată ca una din modalitățile cercetării științifice a cărei prosperitate o urmărim tot mai atent în ultima vreme. 

preambul, cîteva pe care le-au relie- ultima vreme, dar concomitent, să su- remedierii lor, custrăduit,și căile de a sprijini propășirea lite- noastre socialiste și prin eon-

bărlle puse de cetățeni. Pentru a le conferi prestigiul cuvenit, la aceste manifestări participă de regulă și secretarii comitetelor de partid, alți membri ai birourilor din întreprinderile sau comunele respective.Spre a adecva mai bine activitatea brigăzilor științifice partfculari- tăților specifice diverselor categorii de cetățeni, au fost organizate și un număr de brigăzi formate numai din femei, oare se adresează maselor feminine ; de asemenea, sub egida comitetului județean U.T.C. și-au început activitatea 12 brigăzi științifice U.T.C., iar prin grija consiliului județean al pionierilor — primele microbrigăzi științifice alo pionierilor.
— Ne-ați vorbit de preocupa

rea pentru formarea convingeri
lor ateiste in rindul celor mai 
diverse categorii sociale, dar nu 
ne-ați spus nimic despre mem
brii de partid, care sînt datori 
să dea exemplu de atitudine a- 
teistă militantă. Nu se poate, 
desigur, ignora faptul că se pot 
întâlni și membri de partid care 
se află încă sub influența con
cepțiilor mistice, fac 
practici religioase.— Indiscutabil, cazurile celor la care v-ați referit . mină carențe serioase ale muncii e- ducative desfășurate de organizațiile de partid din care fac parte acești comuniști, partid ză să Ioc în partid tr-un dezbateri despre opoziția dintre știință și religie, despre atitudinea partidului și statului nostru față de religie etc. Este de observat insă că asemenea dezbateri s-au desfășurat prea rar. Totodată, în multe organizații nu există încă o preocupare stăruitoare, permanentă pentru a cunoaște șl influența modul de gîndire

rabat unorde natura pun în lu-
Comitetul județean de a indicat organizațiilor de ba- includă in dezbaterile ce au cadrul adunărilor generale de teme de educație ateistă. înșir de organizații s-au purtat

Cinci femei ajunse la anii sau 
aproape de vîrsta bunicelor, cinci 
gospodine cumsecade ce se cunoș
teau de-o viată, dar numai ca ve
cine, s-au constituit spontan intr-un 
nucleu energic de opinie colectivă. 
Ce le-a îndemnat, ce le justifică și 
ce învățăminte se pot. trage din in
tervenția lor ? Critlcînd adesea 
straiele pasivității, revoltîndu-ne 
nu o dată împotriva lipsei de ati
tudine. combătând eventuala indi
ferență, găsim in reacția femeilor 
de pe strada Murelor un nou ar
gument convingător că se poate 
și altfel, omenește, așa cum trebuie. așa cum se cuvine în societatea 
noastră. Se poate ți trebuie să ac
ționăm împotriva încălcării normei 
etice, se poate și trebuie să acțio
năm chiar energic atunci cind în
călcarea devine primejdioasă.

preocupările banale dacă a fost nevoie, ferm, sentiment al Edificările au venit

Te uiți la ele și nu reușești să-ți fixezi altă imagine decît aceea a femeii gospodine lipsite de grabă a- fișată, prețuită după curățenia curții și după frecventa rufelor pe frînghie, strecurindu-se de acasă pînă la complex, aducind în sacoșă legume, pîine și ultimele noutăți mărunte ale cartierului. Strada însăși are un aspect foarte pașnic, o uliță de margine de orășel, cu orătănii mișunind printre garduri. Și iată că, dintr-o dată, existența obișnuită s-a dovedit un resort puternic, iar s-au cristalizat, într-un unic și răspunderilor.pe nesimțite din subteranul firii, decizia de •a nu rămîne pasive s-a adaptat tacit, pe limbajul discret al bunului simț.— Pe mine m-a mirat faptul că nu-și laudă pruncul. Unei mame, dacă nu din vorbe, cel puțin din ochi tot i se citește o oarecare mîndrie. Pe cind ea... nici nu știam ce are : băiat 6au fată 7 

și de comportare al fiecărui comunist, a-1 forma în spiritul ateismului consecvent. Este fără îndoială una din direcțiile în care va trebui să ne îndreptăm în mai mare măsură a- tenția.
— Succesul activității de edu

care ateistă depinde în bună 
măsură de pregătirea propagan
diștilor, a tuturor celor care ac
tivează pe acest tărîm al muncii 
politico-educative. Ce socotiți că 
trebuie întreprins în continuare 
pe această linie ?— Aș spune că există o preocupare constantă a comitetului județean de partid pentru ca educația materialîst- științifică să fie făcută de oameni cît mai competenți. Au fost, astfel, antrenați ca lectori și propagandiști numeroși activiști, precum și intelectuali de toate categoriile — medici, cadre didactice, ingineri, economiști, juriști — dar și muncitori și țărani cu ferme convingeri ateiste, capabili să convingă la rindul lor masele celor ce muncesc. Pentru pregătirea lor organizăm sistematic consfătuiri, schimburi de experiență, simpozioane.Ținînd seama de rolul hotărîtor ce revine organizațiilor de partid în conducerea propagandei ateist-știin- țifice. s-a încetățenit metoda ca în cadrul instruirilor lunare ale secretarilor de partid să fie inclusă prezentarea unor expuneri și a unor filme științifice, după cum expuneri cu caracter științific sînt prezentate in mod sistematic în fața responsabililor cu propaganda din comitetele orășenești și comunale de partid.Ceea ce ne propunem este ca prin îndrumarea concretă a tuturor factorilor învestiți cu răspunderi în acest domeniu și coordonarea judicioasă a activității lor să imprimăm educației materialist-științifice un conținut mai bogat, mai convingător, o combativitate sporită, corespunzător înaltelor exigențe ale programului ideologic al partidului.

Maria BABOLA.N

— Și eu m-am minunat că nu-1 ia In brațe. Nu ca să-l țină tot timpul, dar nici așa...Aceste observații pot părea indiscrete și ar fi fost simple indiscreții dacă le-ar fi determinat bîrfa măruntă. Traduse în vorbe par mai mult sau mai puțin concludente. însă îngrijorarea incertă care se înfiripa in urmă cu cîteva luni pe strada Murelor din orășelul Bocșa era întărită de șoapta instinctului.Instinct matern față de un copil 

străin 7 Da — perfect posibil. Cine erau însă vecinele cuprinse de o îngrijorare încă nedumerită ? Ana Căldăraș — 73 de ani. Iustina Mun- teanu — 60 de ani, Filofteia Nedelcu — 57 de ani. Maria Cocher și Elisa- beta Gherghel — 46 de ani, gospodine sau pensionare. O mină de femei cuprinse de un vag sentiment de contrarietate.— Am aflat că-i dă din mîncarea lor, adică ce consumau mama și concubinul ei. Nu împlinise un an și trăia cu alimente grele, cu cartofi, cu fasole.— Dar cind am întrebat-o pe mamă ce mănîncă fetița, s-a răstit la noi zicînd : „ce vă interesează" ?Ochiul femeilor nu se înșela. Private de posibilitatea să vadă copilul, și-au călcat pe inimă și au hotărit să facă acest lucru pe furiș. Nu era frumos, după regulile poiiteței, dar le dădea ghes ceva mai puternic deci t politețea — teama tot mai certă că se petrece ceva. De altfel, însuși faptul că fetița era lăsată ore și ore in șir, fără nici o supraveghere, fără nici un apel către altcineva de a se interesa de ea, singură in casă și ln-

Stadiul construcțiilor
destinate școlii

în noul an de învățămîntimplică grăbirea lucrărilor pe unele șantiere
în ansamblul lucrărilor de investiții, construcțiile școlare au o situație aparte : terminarea lor în condiții optime trebuie efectuată de fiecare dată PÎNĂ la deschiderea noului an școlar, a cărui întreagă desfășurare este adeseori hotărîtă de timpul și modul în care localurile sînt gata pregătite să-și primească elevii. Este argumentul esențial care explică munca intensă, în aceste zile premergătoare inaugurării noului an de învățămînt, pe multe șantiere ale construcțiilor de școli. Așa se face că din totalul planului pe 1975, care include 3 045 săli de clasă pentru invățămlntul primar, gimnazial și liceal, 26190 locuri In grădinițe, 11750 locuri de muncă in ateliere, 3 030 locuri în case de copii, 1 640 locuri în școlî speciale, 48 săli de gimnastică, o bună parte dintre capacități «e află gata a fi predate „la cheie" sau în stadiul de finisaj. Faptul ca atare îmbracă o semnificație și mai bogată cind știm că pe șantiere, alături de constructori, și-au adus și își aduc in continuare o remarcabilă contribuție brigăzi ale muncii patriotice formate din elevi, studenți, tineri muncitori, dornici deopotrivă ca noile edificii să poarte pecetea lucrului efectuat rapid șl de bună calitate.Stadiul de execuție al fiecăreia dintre noile capacități școlare demonstrează că ori de cîte ori spiritul de prevedere este corelat cu rigoarea organizatorică și cu respectarea propriilor angajamente desfășurarea unei campanii de construcții școlare atinge parametrii optimi. O dovedesc cu prisosință constructorii de școli din județul Cluj, care, printr-o muncă bine organizată și desfășurată cu simț de răspundere, au reușit ca după primul semestru din acest an să realizeze planul județean in proporție de 77,6 la sută, cei din județul Ialomița cu 69,9 la sută, județul Iași cu 68,5 la. sută, județul Olt cu 66,3 la sută, județul Vaslui cu 64 la sută etc. După cum nesocotirea sau evaluarea cu ușurință a unor „preliminarii" sau „amănunte", cum ar fi elaborarea documentației tehnice, stabilirea amplasamentelor, aprovizionarea ritmică cu materiale, utilizarea integrală și continuă a miinii de lucru calificate determină rămi- neri în urmă din ce în ce mai greu recuperabile. Ne-o demonstrează in acest sens, negativ, județul Satu- Mare, care după primul semestru din acest an realizase doar 12,2 la sută din planul anual de construct» școlare, Covasna cu 24 la sută, Severin cu 28,3 la sută. Arad la sută, municipiul București Ia sută.Veștile sosite recent de rele construcțiilor școlare între timp s-a înregistrat ment în multe localități Acționîndu-se în front continuu lucru, cu respectarea graficelor de execuție, du-se la maximum fiecare zi bună 

Caraș- cu 35,3 cu 30,5șantie- căpe . atestăun reviri- din țară, de riguroasă a valorificîn-

cuiată, da, încuiată cu un lacăt mare pe ușă, era suficient ca să întețească suspiciunile.Detașamentul bunicuțelor și-au mijit privirile pe fereastră. Ceea ce au zărit în Întunecimea camerei le-a dat un nou fior. Fetița era culcată pe scaune. Pe două scaune puse alături. De ce pe scaune și nu pe pat ? Au interpelat-o scurt :— Ia ascultă femeie ! De ce ții copilul pe scaune ? Dacă se rostogolește 7

— Las-o naibii că nu pățește nimic ! Asta-i Satana !Bănuielile căpătau contur clar, iar neliniștea încercată se transforma in hotărîre de a acționa. Prima grijă : de urmărit, zi de zi, soarta copilului. Și zi de zi au constatat că pruncul rămînea la nesfîrșit Încuiat în casă, nealimentat, pe cele două scaune, ca o momeală pentru moarte.în această etapă au apelat la un personaj nou pentru relatarea noastră. Zăbovim asupra-i pentru a înțelege mai bine mecanismele opiniei. Se numește Ion Rotărescu și este muncitor lăcătuș la întreprinderea de construcții metalice din localitate. E cunoscut de la un capăt la celălalt al orașului, în toată uzina, la județ, în redacțiile locale și centrale, în actele judiciare, ulterior întocmite am intîlnit de cîteva ori pomenită prezența lui : „însuși tovarășul Rotărescu, corespondent voluntar...", ca o indiscutabilă garanție a seriozității problemei.Duminică 15 iunie, „bunicuțele" s-au înflăcărat de-a binelea. Maria Pintea — mama fetiței a cărei soar- 

de lucru și întreaga cantitate de materiale repartizate prin planul de stat, s-a demonstrat o dată în plus că atunci cînd construcțiile școlare se bucură de atenția pe care o merită în calitatea lor de importante obiective social-culturale ele pot fi terminate în condiții optime. în acest fel, pe lingă județele amintite mai sus ca fruntașe, alte și alte județe, intre care Brașov. Hunedoara, Sălaj, Vrancea, Bihor, Maramureș, raportează succese în îndeplinirea planurilor de construcții școlare.Ritmul construcțiilor cunoaște însă și unele sincope, cu atît mai evidente cu cit explicațiile care li se oferă sînt cel mai adesea lipsite de consistență. Un atelier-școală cu 30 locuri de muncă, în Pitești, spațiile noi pentru educația fizică a elevilor Liceului pedagogic din Botoșani, internatul școlar cu 132 locuri din comuna Ianca, județul Brăila, atelierul-școală cu 40 de locuri al Liceului nr. 3 din Reșița sau cel cu 100 de locuri al Liceului nr. 3 din Constanța — iată doar cîteva cazuri, dintr-o listă mult mai lungă, în care aminarea sau încetinirea nejustificată a lucrărilor a- menință ca asemenea obiective să nu poată fi pregătite a-și primi noii locatari la 15 septembrie, cind, e bine să reamintim, toate aceste o- biective sînt prevăzute să intre in funcțiune.în sfîrșit, o mențiune specială asupra planurilor de investiții școlare ale departamentelor economice : ca și anul trecut, ca și in urmă cu 2 ani, ca și... etc., etc., și de data a- ceasta. stadiul Îndeplinirii acestor planuri este mult rămas In. urmă. Pe ansamblu, după primul semestru din acest an. realizările n-au depășit 31,7 la sută. „Recordul" răminerilor în urmă il dețin Ministerul Industriei Metalurgice cu realizări de numai 26,5 la sută, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele cu 26 la sută, Ministerul Comerțului Interior cu 28,2 la sută, Ministerul Finanțelor cu 15,7 la sută etc., ceea ce demonstrează implicit că listele de „corigenți înfățișează candidați.în acest construcțiile nate la termen mai imperios decît în anii tre- cuți : generalizarea primei trepte a învățămintului liceal prin cuprinderea tuturor promovaților clasei a VUI-a, intensificarea și diversificarea activității practico-productive în cuprinsul atelierelor — iată doar două dintre argumentele „forte" în fața cărora nu poate rezista nici o derogare de la obligația ca în zilele imediat următoare să se întreprindă toate măsurile necesare pentru recuperarea grabnică a restanțelor, pentru Încheierea cu bune rezultate a tuturor șantierelor.

laan construcțiile școlare" aceiașide an camnecesitatea ca școlare să fie are un în toate termi- caracter anii

tă le preocupa — și concubinul el plecaseră^ de dimineață. Șase, șapte, opt, nouă, zece ore de absență. Copilul singur. Unde erau cei doi ? La cinema și apoi la restaurant. Vecinele se sfătuiesc cu „tovarășul Rotărescu" și, asumîndu-și riscurile acestei aparente imixtiuni, trec la acțiune : intră în casă și iau în primire copilul. Cuvintele vocabularului o- bișnuit ar fi prea morbide pentru starea in care a fost găsită fetița. Preferăm cîteva spicuiri în limbajul mai rezervat al actului de constatare medico-legală : „Tegumente și mucoase palide (...) Adinamică, așezată pe pat rămine culcată pe spate, nu încearcă să se răstoarne, să se ridice. încercările de ridicare in șezut eșuează (...) Numeroase leziuni punctiforme (...) depresionate, cu pierdere de substanță". Concluzii : „Indici morfologici cu mult inferiori vîrstel (...) Copil neîngrijit cu stare de subnutriție și debilitate somato-psihică".Au chemat medic, au convocat autoritatea • ■ - - - ■-pus piciorul liul . . ' _____tură au sosit de la cî'rciumă și fericirii porumbei — mama și concubinul — cu aplombul de rigoare : „Ce căutați aici ? Cine v-a dat voie in casa mea ?“ Dar mînia reținută, fermitatea intervenienților au fost mai puternice decit oratoria celor „deranjați". Copilul a fost încredințat spitalului iar împotriva mamei s-au întocmit cuvenitele acte de trimitere în judecată penală și decădere din drepturile părintești.Cazul „mamei" P.M. este evident ieșit din comun. L-am redat pentru a se înțelege ce se putea întimpla dacă restul oamenilor și în primul rînd grupa destoinică a bunicuțelor ocazionale ar fi trecut cu indiferență pe lingă el.

tutelară. Rotărescu a în prag la consi- popular. Amețiți de bău-

Sergiu ANDON
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| Epilog 
neașteptat

Aflat în concediu de odihnă, 
Augustin Vase. împreună cu so
ția și fetița se plimbau prin 
parcul zoologic din Pitești. Di
rectorul parcului, Dorin Soare, 
i-a invitat intr-o clădire să mai 
stea de vorbă. Dar abia intrase
ră și invitatul a dat să-și aprin
dă țigara : s-a produs deodată o 
explozie puternică, in urma că
reia toate cele patru persoane 
au suferit arsuri grave — fiind 
internate in stare de comă la 
spital.

Cercetările au arătat că explo
zia fusese provocată de aprin
derea gazelor ce se scurseseră 
in încăpere printr-o conductă 
fisurată. De unde înțelegem că 
și conductele trebuie 
mai des, iar apariția 
de gaze să ne pună 
imediat.

DIVERS
La mulți ani!Azi, 9 august. Fabrica de confecții din Brăila implinește 25 de ani. Un sfert de secol de viață, muncă și speranțe împlinite. Un sfert de secol în care „Braiconf" — marca fabricii — a ajuns cunoscută pe toate continentele. Co- sînzenele din fața mașinilor de cusut vin la aniversare cu un buchet de succese : cincinalul îndeplinit încă din 20 noiembrie 1974 — la producția globală— și din 22 mai 1975 — la pro- ducția-marfă și export. Și cu un angajament : pînă la sfîrși- tul anului vor confecționa suplimentar încă 9 milioane de cămăși. La mai mult și la multi ani !
Laudă 
utecistilor»Muncitorii ceferiști lucrau intens pentru a reface definitiv porțiunea de cale ferată din districtul Zam, degradată în timpul inundațiilor. La un moment dat, la kilometrul 516 + 500. spre Arad, s-a ivit o problemă : vagoanele cu piatră trebuiau descărcate cît mai repede pentru a nu stînjeni traficul feroviar. Nu se știe cum a auzit de aceasta un tinăr din conducerea organizației U.T.C. din satul Tătărăști (comuna Burjuc). La repezeală, a mal strins încă cinci uteciști și s-au prezentat Ia lucru. Au făcut o treabă pe cît de imperios necesară, pe atît de lăudabilă. Tovarășul Vasile Topor— secretarul organizației P.C.R. din districtul Zam al căilor ferate — le-a adus mulțumirile cuvenite și ne roagă și pe noi să publicăm numele celor șase băieți destoinici. Iată-i : Mircea Mariș, Nicolae Mariș. Petrișor Igreț, Mircea Ilie, Ilie Negru, Romulus Stroie.

verificate 
mirosului 
în gardă

Din nou, 
lumina 
soareluiPublicăm cu satisfacție următorul ecou la un mai vechi „Fapt divers" : ..Mă numesc Dinu C. Zamfira, din satul Brazii, județul Ilfov. De trei ani de zile îmi pierdusem complet vederea din pricina unei boli despre care mai mulți medici spuseseră că este incurabilă. Dar, într-o zi, fiul meu a citit în -Sclnteia- un fapt divers despre o reușită în acest domeniu a doctorului Ambruș Stelian de la spitalul din Băicoi. M-am dus și eu să încerc acolo. După o operație și o spitalizare de numai 17 zile, am văzut din nou lumina soarelui. Nu vă mai vorbesc de fericirea mea și a familiei mele. Atîta doar vă rog, să faceți ca la «Faptul divers- să apară pentru a doua oară numele doctorului Ambruș și al spitalului unde funcționează. Merită din plin !“
Oameni 
fără omenieO autobasculantă gonea nebunește spre satul Cărpiniș (Alba). în față a apărut un biciclist. Frina mașinii era defectă, deci accidentul n-a mai putut fi evitat. Șoferul loan Miheț și însoțitorul său, Roman Deoancă, s-au aplecat asupra accidentatului trintit la pămînt, au constatat că mai trăiește și... pe-aci le-a fost drumul. Abia dimineața. Aurel Sîrb a fost găsit de cîțiva cetățeni și transportat la spitalul din Abrud.Iresponsabilitatea, lașitatea șoferului și a însoțitorului sînt condamnabile. Dar cercetările miliției au stabilit că și un al treilea — Vasile Pripon. muncitor la E. M. Roșia Montană — aflase imediat de accident, s-a dus liniștit ia culcare, meni fără omenie ! dar Oa-

I Ancheta
| continuă...

lo-La domiciliul lui Radu 
nescu, din comuna Jilava, orga
nele de miliție aflate în control 
au descoperit nu mai puțin de- 
clt... 95 kilograme de zahăr. 
„La ce vă trebuia ?“ — a fost 
întrebat. „Intenționam să fabric 
înghețată" — a răspuns. „Aveți 
autorizație ?“. „Nu !“. „Cum ați 
reușit să procurați o cantitate 
atât de mare ?“ „Vinzătoarea 
Elena Pirvu mi-a vindut 100 de 
kilograme direct de la depozi
tul unității alimentare din Șo
seaua Giurgiului nr. 210".

...Ancheta continuă, cu cei doi 
in stare de arest.

Rubrică redactată de 
Gheorqhe M1TROI 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii" I
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• Centrala industrială de 
nicații și automatizăriCentrala industrială de echipamente de telecomunicații si automatizări a îndeplinit sarcinile cincinalului. O contribuție deosebită la înregistrarea acestui succes au adus-o unitățile centralei din Capitală, care și-au îndeplinit sarcinile cincinalului în 4 ani și patru luni.în telegrama adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de conducerea centralei, se menționează : Ținind seama de nevoile crescinde ale eco-

® Lucrătorii din cooperația meșteșugăreascăMembrii cooperatori și ceilalți lucrători din cooperația meșteșugărească au îndeplinit planul cincinal la valoarea producției marfă ne data de 8 august. Prevederile cincinalului la export au fost realizate la sfîrșitul lunii mai, iar ale livrărilor de mărfuri către fondul pieței, la începutul lunii iulie a.c.In telegrama trimisă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Comitetul Executiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești se menționează : Mobilizați ■ție aceste rezultate, toți oamenii / -uncii din cooperația meștesugăreas- ., în frunte cu comuniștii, se angajează să muncească in continuare cu și mai multă rîvnă și abnegație, astfel ca pînă la sfîrșitul anului să rea-

PROGRAMUL I

Minitehnlcus 
din traforaj 
și... veloze".

11,00 Ora copiilor o 
TV. — Povestiri

1 (II) : „Coșulețe
Scenetă de Gh. Scripcă. Pre
zintă actorul Șerban Cantacu- 
zino. — Serialul emisiunii : 
„Petrică și... tehnica1* — Fla
căra vie a științei : Ștefan 
Procoplu a Desene animate 
pentru copii : „Prințesa Pău
nită" (II). Emisiune de Mircea 
Mondea si Dan Popovici. 
Moment folcloric. 
Telecinemateca : „Nimeni 
știe nimic" — producție 
studiourilor cehoslovace. 
Telex.
Muzică 
Valențiu 
O zi din 
rian. Realizator : Vartan Ara- 
chellan.
Preferințele dv. muzicale 
sînt șl preferințele noastre. 

15,00 Telerama. Al șaptelea conti
nent. Cu aparatul de filmat

14,10

13.23
13,30 ușoară cu formația 

Grigorescu.
viața lui Emil Ma

12,30
12,10

13,45

MANIFESTĂRI DEDICATE
ZILEI DE 23 AUGUSTTradiționala expediție istorică care se desfășoară în fiecare an în pragul sărbătorii noastre naționale, sub genericul ..Pe urmele diviziei organizată Bihor al localitateaTudor Vladimirescu", de comitetul județean U.T.C.,' a început in Cristior, situată în Munții Apuseni, urmînd să se încheie în ziua de 23 August la Oradea.Grupul de tineri muncitori, ostași și elevi, vor parcurge traseul pe care in urmă cu 31 de ani ostașii diviziei ,,Tudor Vladimirescu", animați de înaltul spirit de'Patriotism, au luptat pentru înfrîngerea rezistenței fasciste. Discuțiile cuveterani ai glorioasei divizii. culocalnicii care au sprijinit efectiv lupta armată vor fi consemnate in „jurnalul expediției" și înregistrate pe bandă de magnetofon, urmînd apoi să constituie subiectul unor adevărate lecții de istorie cu tinerii din județ, consacrate luptei pentru eliberarea noastră 

lă. (Dumitru Gâță). naționa-
manifes- insurec-Din bogata paletă de țări închinate aniversării (iei naționale antifasciste armate de la 23 August, înscrise pe agenda de lucru a casei de cultură a sindicatelor din Baia Mare, am reținut cîteva manifestări ale acestor zile : dimineața de poezie „Vers de slavă luminilor lui August" și „Copilărie dăruită viitorului" (pagini despre eroismul copiilor participant! la războiul antifascist) — acțiune destinată pionierilor și școlarilor ; „Viitorul s-a semnat sub steagurile insurecției — întîlnire cu veteranii de război", „Cintece și jertfe pentru țară" — o evocare a poetului erou Ion Șugariu. căzut pe frontul antifascist : o expoziție de maximafilie „Luptă și împlinire". (Gh. Moldovan).

(Urmare din pag. I)este forja, unde a prins viată valoroasa inițiativă „Micronul, gramul și secun- da — în slujba eficientei economice".După o perioadă de experimentare, aici a fost a- plicat. pe scară largă, procedeul de forjare combinată sau în turn a inelelor de rulmenți, care constă în forjarea simultană, din același material si din aceeași trecere (fază de lucru), a două inele de rulmenți. Procedeul se aplică pe mașina automată de forjat AMP-70, utilaj de un înalt randament. Deși a trecut relativ puțin timp de la introducerea noului procedeu, s-a reușit ca. în prezent, peste 90 la sută din inelele care se execută pe acest agregat să se forjeze prin noul procedeu.— Concret. în ce constau avantajele acestui procedeu 1

de
cutreise executăse

— în primul rînd, se a- sigură un spor de productivitate de peste 30 și. in al doilea rînd, duo adaosurile crare în medie sută. Numai la de inele care prin acest procedeu realizează la nivelul unui an economii de peste 300 
tone otel.

la sută se re- prelu- 15 la i tipuri

echipamente de telecomu

Județul Suceava a încheiat 
recoltarea cerealelor păioase

nomiei naționale de a pune în funcțiune noi obiective industriale, precum și de cerințele exportului, ne angajăm ca pînă la sfîrșitul acestui an să dăm o producție suplimentară concretizată în instalații de automatizări, aparataj electronic de joasă tensiune, centrale telefonice automate. precum și în alte produse tehnice. în valoare de peste arde lei. electro-3 mili-
de pro- lei ma-lizeze un volum suplimentar ductle de peste 7 miliarde terializat în bunuri utile economiei naționale, ceea ce va permite să se livreze exportului, peste prevederile cincinalului, un volum de circa 180 milioane lei valută, iar fondului pieței bunuri de consum în valoare de peste 2.5 miliarde lei.Cei peste 300 mii de cooperatori și lucrători din cooperația meșteșugărească își exprimă profunda recunoștință fată de conducerea de partid și de stat, față de dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru sprijinul deosebit pe care l-au primit, pentru prețioasele indicații date în diferite ocazii, avind convingerea fermă că fără a- cestea nu ar fi avut prilejul să raporteze aceste realizări.

R.P.

în adîncul peșterilor din mun- 
ții Tatra, împreună cu o e- 
chipă de speologi din 
Polonă.

15.30 Vîrstele peliculei.
16,25 Efigii lirice. Triptic poetic 

— versuri in lectura autori
lor : Aurel Rău. Aurel Gur- 
ghianu, A. Căprariu.

16.45 Caleidoscop cultural-artis
tic. Emisiune de informare 
și actualitate literară, teatra
lă. muzicală, plastică, cine
matografică și a activității 
artistice de amatori.

17,05 Club T.
17.45 Campionatele balcanice de 

atletism. Transmisiune direc
tă de la Stadionul Republicii. 
Comentează ; Cristian To- 
pescu.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.

Teleenciclopedia e Chipuri 
de bronz — săgeți de mar
mură. Film de Maria Pre- 
duț O Secolul XXI : Simula
tor or Copacul timpului (I). 
o Păpușar — film de Boris 
Ciobanu O Pavian (I).
Film serial : „Un șerif la 
New York". Episodul „O lo
vitură îndrăzneață".
24 de ore a- Sport.
De la o melodie la alta, 
închiderea programului.

TEATRU DE PĂPUȘI 
LA VASLUIDc curind o mai veche dorință a copiilor vasluieni, și nu numai a lor. a prins viață : înființarea unui teatru local de păpuși. Nucleul de artiști amatori care au semnat „actul de naștere" al teatrului s-a format în cadrul acțiunii de inițiere in arta păpușărească organizat de centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă. Membrii celui mai tînăr colectiv artistic din localitate — muncitori, intelectuali, elevi — au anunțat apropiata premieră cu piesa lui Valentin Silvestru „Suferințele Haralambinei". Regia este realizată de actrița Zaița Brîndu- șa Silvestru, sub a cărei conducere are loc pregătirea spectacolului atît de mult așteptat la Vaslui. Noua instituție va organiza îndrumarea metodică și a altor echipe de păpușari amatori din județ. (Crăciun Lăluci).

NOI APARIȚII EDITORIALEDîn inițiativa Inspectoratului școlar al județului Ialomița și a Casei corpului didactic, la Slobozia a fost editată de curind culegerea metodică de texte selecționate din diferite lucrări și reviste de specialitate „Material ajutător pentru aplicarea programei în grădinițele de copii". Avind în vedere necesitatea asigurării unor condiții optime de aplicare corectă a prevederilor din programă, tot în sprijinul educatoarelor urmează să fie editate noi culegeri de materiale. Concomitent, in scopul popularizării unor personalități de seamă ale culturii românești urmează să fie publicate, cu sprijinul unor specialiști, două lucrări care vor prezenta opera și activitatea dirijorului Ionel Perlea și a basului George Folescu, fii ai meleagurilor Bărăganului. (Lucian Ciubotarul.
Un alt procedeu care se aplică aici în ultima vreme este laminarea profilată a inelelor de rulmenți conici și cilindrici. Prin laminarea inelelor de rulmenți cit mai aproape de profilul final se asigură o reducere substanțială a a-

— Care sînt noutățile de ultimă oră de la cea mai tînâră unitate de rulmenți, cea din ALEXANDRIA?— Aici, la Alexandria — relatează Ion Hogaș — producătorii de rulmențiSPORESC PRODUCȚIA
daosurilor de prelucrare și manoperă, care la unele tipuri ajunge pină la 25—30 la sută din greutatea lor brută. Demn de subliniat este faptul că specialiștii întreprinderii depun eforturi în continuare pentru perfecționarea și extinderea acestor procedee. Astfel, in cazul forjării combinate se fac încercări pentru forjarea simultană a trei inele de rulmenți dintr-o singură trecere. Rezultate- i le obținute pînă acum sînt deosebit de promițătoare.

au realizat, peste prevederi, pînă la această oră, un număr de 180 000 bucăți rulmenți. în continuare, cea mai însemnată parte din producția suplimentară va fi destinată exportului. Așa cum spunea tov. E- duart Hînculov, secretarul comitetului de partid din întreprindere, în prezent atenția comuniștilor, a întregului colectiv este concentrată asupra îndeplinirii sarcinii trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei vizita de

Oamenii muncii din agricultura județului Suceava au încheiat, vineri, recoltarea culturilor păioase de pe cele peste 42 000 hectare.în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de biroul Comitetului județean Suceava al P.C.R., se arată: Lucrătorii ogoarelor sucevene, însuflețiți de prețioasele indicații date la recenta plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consjliu-

pre- secției de filozofie a Uni- Bridgeporf din S.U.A., al Prezidiului Consiliului al Păcii.
La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, nc-a vizitat tara prof. Howard Parsons, ședințele versitătii membru MondialIn timpul vizitei, oaspetele a fost primit la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, a avut convorbiri la Facultatea de filozofie a Universității București și la Consiliul Națio-
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 și 12 august. în țară : Vreme în general frumoasă. CeYul va fi variabil. cu înnorări mai accentuate la
LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 8 AUGUST 197SEXTRAGEREA I : 57 65 48 73 83 77 20 15 43. EXTRAGEREA a Il-a ; 81 21 35 62 41 67 70 16 51. FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 868 355 lei.

Jocurile balcanice de atletism
o PR1NTR-UN REZULTAT-RECORD, ARGENTINA MENIS 
A CÎȘTIGAT DUELUL CU VERGOVA e Șl TUDOR STAN A 
REALIZAT UN NOU RECORD NAȚIONAL LA ARUNCAREA 
CIOCANULUI e DUPĂ PRIMA ZI, REPREZENTANȚII 
ROMÂNIEI CONDUC ATÎT ÎN CLASAMENTUL FEMININ, 

CEL MASCULINcn și în

R. S. CEHOSLOVACA

• SPORT •SPORTeSPORUMSPORTeSPORteSPORT ssMtma£S și electronica

declarat deschise

Jocurile balcanice de atletism au început ieri după-amiază în ambianta plăcută a stadionului Republicii, în ale cărui tribune luaseră loc peste opt mii de spectatori. în cadrul ceremonialului tradițional, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, general-locotenent Dragnea Marin, a urat bun venit oaspeților și a jocurile, iar atletul român Gheorghe Cefan a rostit jurămîntul sportiv.Primele probe s-au desfășurat în marea lor parte în condiții prielnice, de mare interes bucurindu-se aruncarea discului — feminin, întrecere care se bucura de prezenta a două discobole renumite : Argentina Menis (România) și Maria Vergova (Bulgaria). Spre satisfacția publicului. Menis nu numai că a cîștigat duelul cu Vergova, cea de-a doua aruncătoare din lume (68.48 m), ci a obținut și un nou record român. 67,88 m (vechiul record : 67,32 m). Dincolo de victorie și de rezultatul-record. să sperăm că acest concurs înseamnă și relansarea Argentinei Menis în acea cursă pentru supremația probei în lume, cursă pe care discobola româncă o întrerupsese un timp în mod inexplicabil pentru amatorii de atle- - tism din tara noastră.Continuînd ascensiunea marcată la recentul campionat național. Alina Gheorghiu a cucerit și titlul balcanic (6,51 m), întrecînd printre alte adversare și pe campioana jocurilor de anul trecut, Maroula Lambrou (Grecia) — 6,34 m. De remarcat că Dorina Cătinean a devansat-o și ea pe Lambrou printr-o săritură de 6,43 m.Din păcate, ploaia torențială a întrerupt aceste probe interesante. Iar, după reluare, atit ultimele înțărcări de la disc și lungime, cit si celelalte întreceri, au fost mult stînjenite de vremea nefavorabilă.
FOTBAL: Azi, primele 

meciuri în „Cupa 
municipiului București"Pe stadionul „23 August" din Capitală se vot desfășura astăzi primele meciuri din cadrul competiției de fotbal „Cupa municipiului București".La ora 17,00 se vor întilni formațiile Progresul și Sportul studențesc, iar la ora 19,00 este programată partida dintre echipele Dinamo și Rapid. Duminică, la ora 17,00, se vor întilni echipele învinse, iar în continuare formațiile învingătoare își vor disputa finala turneului.

lucru făcute în întreprindere : mărirea producției de rulmenți pe aceeași suprafață construită.cest sens s-a format lectiv care studiază litățile existente montarea unor noi -și folosirea la întreaga capacitate a celor existente. Din primele analize rezultă că există reale posibilități pentru mărirea pe a- celeași suprafețe a producției de rulmenți. Acționînd cu fermitate pentru îndeplinirea acestei sarcini, colectivul întreprinderii de rulmenți din Alexandria a hotărit majorarea producției pentru export cu un milion de Iei valuta. Iar garanția realizării acestui angajament o constituie realizările obținute pînă în prezent, cind planul la export a fost depășit cu 3 la sută.Un calcul făcut în legătură cu rezultatele obținute în întrecere de către producătorii de rulmenți a- rată că. pînă acum, aceștia au realizat peste planul „la zi“ circa 800 000 bucăți de rulmenți. Este o frumoasă cifră de bilanț care cu siguranță va fi simțitor îmbunătățită în săntămînile și lunile următoare, producătorii de rulmenți fiind hotăriți să se prezinte cu o frumoasă „carte de vizită" în întrecerea socialistă din acest ultim an al cincinalului. 

In a- un co- posibi- pentru utilaje

lui Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, cit și cu prilejul vizitei dumneavoastră de lucru în județul nostru, sînt ferm hotărîți ca sub conducerea organelor și organizațiilor de partid să folosească toate forțele pentru executarea la timp și în condiții agrotehnice corespunzătoare a însămînțării culturilor păioase și legumicole, recoltarea culturilor de toamnă și strîngerea tuturor furajelor.

nai al Organizației Pionierilor, a vizitat obiective economice și social- culturale din Capitală, din județele Prahova și Brașov.'VMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a transmis un mesaj de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Singapore. S. Rajaratnam, cu ocazia Zilei naționale a acestei țări.
începutul intervalului, cînd vor cădea averse locale de ploaie. îndeosebi în zonele de deal și de munte. Vint moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade. iar cele maxime între 23 și 31 de grade. în București : Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în primele zile. cînd. după-amiaza, vor fi condiții favorabile aversei de ploaie. Vint slab pină la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Dintre ceilalți concurenți români, menționăm pe Ilie Floroiu. învingător așteptat la 10 000 m (28’33”8/10) și pe Tudor Stan, învingător mai puțin așteptat la aruncarea ciocanului cu un rezultat-record de 69,40 m (vechiul record : 68,64 m).La alergările de 800 metri, atlețîi noștri s-au prezentat sub așteptări, Mariana Suman cedînd în fata Ni- colinei Stereva (Bulgaria) — 2’00”5/10, iar Ghipu și Onescu au fost întrecuți nu numai de renumitul alergător iugoslav Luciano Susanj (l’47”4/10), ci și de Savic (Iugoslavia) și Mermiguis (Grecia).Remarcăm că atleții greci au cîști- gat ieri trei probe prin Patronis (inălțime bărbați : 2.12 m). Papageor- gopoulos (100 m plat : 10.4 sec.) și Parris (400 m.g. : 50,4 sec.). Sorintul feminin a fost dominat de Liliana Panaiotova (Bulgaria) — 100 m plat în 11,4 sec.După prima zi, reprezentanții României conduc atit în clasamentul feminin (32 p.). cit si în cel masculin (44 p.), urmați fiind de atletele bulgare (28 p.), iar la masculin de reprezentanții Greciei și Iugoslaviei (cu cite 34 p.).Azi. jocurile balcanice vor continua de la ora 16, pe stadionul Republicii. Reamintim că elevii au acces liber in stadion, prezentind legitimațiile școlare.
V. M,

(Urmare din pag. I)

cum respectarea suveranității ;

toate documentele internaționale care poartă semnătura, in numele României. a președintelui Nicolae Ceaușescu, în declarațiile solemne și acordurile semnate cu marea majoritate a statelor europene, cu state de pe alte continente, sînt principii afirmate cu putere de reprezentanții României de la tribunele tuturor forurilor internaționale și pentru a căroi1 deplină consacrare în Europa și în întreaga lume partidul și statul nostru au pledat și pledează cu neslăbită perseverență.Este o mare victorie a popoarelor faptul că pentru prima dată intr-un document internațional, care poartă semnăturile reprezentanților la nivelul politic cel mai inalt a 35 de state, iși găsesc, astfel, consemnare clară, precisă, fără echivoc, asemenea principii fundamentale, cum sînt : egalitatea suverană, drepturilor inerente nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța : inviolabilitatea frontierelor ; integritatea teritorială a statelor ; reglementarea pașnică a diferendelor ; neamestecul în treburile interne ; respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inclusiv a libertății de gîndire, conștiință, religie sau de convingere ; egalitatea in drepturi a popoarelor și dreptul popoarelor de a dispune de ele însele ; cooperarea între state ; îndeplinirea cu obligațiilor asumate lui internațional.Ca urmare. Actul rinței general-europene țește și dezvoltă principiile damentale înscrise constituind un pas îuainle definirea normelor care trebuie asigure desfășurarea unor legături de conviețuire pașnică și conlucrare rodnică între toate statele și popoarele, fără deosebire de orinduire socială, mărime, potențial economic sau militar. Funcția multiplă a acestor principii — denumite, pe bună dreptate, Decalogul normelor de conduită a statelor din Europa — constă în aceea că asigură condiții favorabile pentru manifestarea capacității creatoare și dezvoltarea fiecărui popor, așa cum dorește, și, totodată, garantează statornicirea, p® aasam-

bună credință a conform dreptu-final al confe- imbogă- fun- în Carta O.N.U., pas îuainle in să

A apărut revista 
„MUNCA DE PARTID" 
nr. 8 — august 1975 Noul număr al revistei publică documentele : Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R., cu privire la îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid la sate. Cu privire Ia efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului Ia 31 decembrie 1974. Cu privire la activitatea organelor de partid și de stat pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului.Din sumar menționăm articolele : „Un vast și însuflețitor program pentru partid, pentru întregul popor", „A XXXI-a a- niversare a eliberării României de sub dominația fascistă — sub semnul activității creatoare pentru înfăptuirea Programului partidului", „Măsuri ferme pentru unirea forțelor de partid de la sate, pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate unitățile agricole". Mai multe articole se referă la eforturile intense ce se depun pentru înlăturarea pagubelor provocate de inundații.Revista publică, în continuare, rubricile „Din tezaurul experienței înaintate", „Integrare ganică în întreaga activitate conomico-sociaiă", „Cum se făptuiește rolul conducător organelor și organizațiilorpartid", „Educația comunistă a maselor", „Note critice", „Răspunsuri Ia întrebările cititorilor". Articolele „Spiritul revoluționar muncitoresc — dominanta adunării generale pentru semnarea «Angajamentului solemn»", ancheta redacției „Locțiitorii cu problemele organizatorice ai secretarilor comitetelor comunale", „Conferința pentru securitate și cooperare în Europa", documentarul „Obiectivele esențiale ale planului linie de dezvoltare economico- socială a României pe perioada 1976—1980“ fac parte, de asemenea, din bogatul sumar al acestui număr al revistei.

or- c- în-alde

Succese românești 
în competiții 
internaționaleNATAȚIE : înotătoarele noastre domină întrecerile balcaniceLa Salonic au început întrecerile Balcaniadei de natație. în prima zi de concurs. înotătoarele românce au cîștigat patru probe, în toate stabilind noi recorduri naționale. Victoriile echipei române au fost obținute de Daniela Georgescu — r02”42/100 la 100 m libeț,1. Camelia Hoțescu — 2’52”88/100 la 200 m bras, Anca Groza — l’05”82/100 la 100 (nou record balcanic) și ștafetă 4X100 m liber — (nou record balcanic).In turneul de polo pe apă. selecționata României a terminat la egalitate : 5—5 (1—0, 1—1. 2—2, 1—2), cu formația Greciei.După prima zi de întreceri. în clasamentul pe echipe conduce România — 92 puncte, urmată de Iugoslavia — 82 puncte, Grecia — 81 puncte și Bulgaria — 72 puncte.

m fluture echipa de 4’18”40/100

HANDBAL : Victorie Ia scor a reprezentativei româneLa Veszprem (Ungaria) au început întrecerile celei de-a 5-a ediții a competiției internaționale feminine de handbal dotate cu „Cupa Balaton",în primul meci susținut, reprezentativa României a întrecut cu scorul de 30—7 (11—3) selecționata orașului Veszprem. Golurile formației române au fost marcate de Magda Micloș (7). Rozalia Soos (6), Simona Arghir. Maria Boși. Nadire Ibadula (cite 4). Doina Cojocaru, Cristina Pe- trovici (cite 2) și Mariana Mihoc.

promotoare ale politicii de imixtiune și acest sens, în responsabilități față

blul continentului, a unui climat general de încredere, destindere și bună vecinătate.Desigur, faptul că aceste principii fundamentale de relații interstatale sînt proclamate in mod solemn intr-un document internațional avind ca părți contractante un număr atît de mare de state îmbracă o profundă semnificație. Așa cum a subliniat însă de la tribuna reuniunii de la Helsinki președintele României socialiste, nu este suficientă simpla enunțare a principiilor, hotăritoare pentru realizarea efectivă a securității fiind aplicarea lor consecventă în viată.într-adevăr, istoria a mai consemnat, nu o dată, încheierea unor documente bilaterale sau multilaterale cuprinzând idei nobile, generoase, dar pe care cercurile agresive, militariste, forțele reacțiunii le-au nesocotit și călcat în picioare. Iată de ce proclamarea si înscrierea într-un document, fie el de anvergura celui de la Helsinki, a acestor principii, nu poate fi, în nici un caz, considerată ca asigurînd traducerea lor automată in viață : iscălitura pe Actul final nu înseamnă dispariția forțelor reacționare, imperialiste Tocmai în unei înalte toate popoarele continentului, ___ședințele României, secretarul general al partidului nostru, a subliniat imperativul absolut ca popoarele, statele iubitoare de pace, toate forțele sincer angajate în procesul de destindere să nu se lase cuprinse de nici un fel de automulțumire, de stări euforice, să-și înzecească eforturile și să ducă o luptă perseverentă, manifestind o continuă vigilență, pentru transpunerea în viață a acestor principii.în acest sens, in primul rînd este deosebit de important ca fiecare din aceste principii să-și găsească aplicare integrală. Se cuvine, de a- ceea. subliniat, ca o realizare deosebită, faptul că Declarația amintită mai sus nu se rezumă la o simplă enunțare a principiilor, ci definește cu un înalt grad de precizie conținutul, trăsăturile principale șt cerințele specifice ale materializării fiecăruia în parte — ceea ce constituie o bună premisă pentru evitarea unor ambiguități si posibilități de interpretare subiectivă, conjunctu-

dictat, spiritul de pre-

R. P. CHINEZĂ

Perspectiva kilowatului
termonuclear

reacției sau fuziune.

în cadrul studiilor consacrate reacțiilor termonucleare controlate, Institutul de fizică și Institutul de electrotehnică ale Academiei de științe a R. P. Chineze, în colaborare cu Universitatea din Pekin și alte unități, au creat un dispozitiv experimental care produce un cîmp magnetic intens, cvasi-static și de formă inelară. Un mare număr de experiențe a fost de pe acum efectuat cu această nouă și complexă instalație.Controlul termonucleare reacției de cum mai este denumită. constituie, astăzi, o preooupare de cea mai mare însemnătate în cercetările asupra noilor surse de energie puse în slujba omului. Așa cum se știe, acest tip de reacție eliberează cantități considerabile de energie : un litru de combustibil alcătuit din- tr-un amestec de deu- teriu și tritiu (izotopi grei ai hidrogenului) furnizează tot atîta e- nergie cit zece mii de

Ne aflăm la întreprinderea pragheză „Aritma", care produce mașini matematice de calcul. Vitrine scăldate în lumină oferă mărturii ale eforturilor electroniștilor și oamenilor de știință care, printr-o muncă intensă, au reușit să pună la punct și să dea extindere acestei ramuri de virf a tehnicii noi.Iată o placă care sînt montate se electronice sice : conductori, zistențe, tuburi, un fragment din culatorul „Epos-1*1 parținînd primei nerații de computere, pe care oamenii de știință cehoslovaci au început să-l producă în 1962. La vremea respectivă, cu cele 7 000 de tuburi electronice ale sale și 15 000 de elemente semiconductoare, era o realizare remarcabilă. Astăzi însă este cotat ca o instalație care și-a încheiat misiunea.Privim placă —_a rului plet trat 1967 de sfirșit, o a treia placă constituie ' suportul unor „circuite integrate", denumite, pentru revoluția pe care au determinat-o in această ramură a 

tone de cărbuni. Ră- mîn însă de soluționat numeroase probleme legate de punerea la punct a unui reactoi* capabil să controleze reacția și să producă energia utilizabilă în scopuri pașnice. Pentru aceasta este necesar ca temperatura com-
CORESPONDENTA 

DIN PEKIN

bustibilului folosit să se ridice la nu mai puțin de o sută milioane grade Celsius, temperatură la care combustibilul este complet ionizat și transformat în plasmă. Pe de altă parte, reacția nu poate continua decit dacă plasma este menținută la o densitate convenabilă, pentru o anumită perioadă de timp, ceea ce de asemenea ridică mari probleme.în eforturile lor de a descoperi cea mai bună metodă de a controla fuziunea nucleară, oamenii de știință chinezi au reușit,

tehnicii, și cucerirea nr. 1 a științei electronice. Ceea ce, în perioada inițială, se realiza eu ajutorul a zeci de tuburi electronice, cu o rețea complicată de fire, se obține astăzi prin intermediul unei plăcuțe de siliciu atit de mică incit ar putea intra între ochii unei muște. Intr-o asemenea plăcuță sînt condensate funcțiile ce le îndeplinesc aproape 2 000 de diode, rezistențe, tranzistori și alte elemente electronice. Opt kilograme de siliciu sînt suficiente pentru 20 000 de circuite. Cu ajutorul a- cestor plăcuțe a prins viață calculatorul din a treia generație ce se produce acum.Cele 450 centre de calcul existente acum in Cehoslovacia au la îndemină instrumente care reprezintă un ajutor neprețuit pentru activitatea din cele mai diferite domenii. Este semnificativ că, la sfîrșitul acestui an, producția mașinilor matematice de calcul va fi in Cehoslovacia de cinci ori mai mare în comparație cu 1970.Oamenii de știință și practicienii lucrează acum intens la un tip de calculator automat din generația a treia și jumătate, care urmează să fie pro-

și o altă oalculato- „Epos-2“ : com- tranzistorizat, in- în fabricație în sub denumirea „Z.P.A.-600". In

rală, pentru realizarea unei accepțiuni unitare a acestora.De pildă, în ce privește principiul egalității suverane și respectării drepturilor inerente suveranității, documentul precizează, cu exactitate, sfera drepturilor și obligațiilor ce derivă din acest principiu, subliniază cu claritate angajamentul parti- cipantilor de a-și respecta reciproc egalitatea suverană și individualitatea, dreptul fiecărui stat la egalitate juridică, la integritate teritorială, la libertate și independență politică, dreptul de a-și a- lege și dezvolta liber sistemul politic, social, economic. La fel, in ce privește, de pildă, principiul nere- curgerii la forță, precizările ce se a- duc sînt menite să excludă orice fel de justificări pentru folosirea acesteia, fie împotriva integrității teritoriale sau independenței ■ politice a oricărui stat, fie în orice alt mod incompatibil Cartei O.N.U. și Declarației de principii, cuprinse in Actul final.în același timp, o cerință fundamentală a materializării acestor principii este faptul că ele nu pot fi concepute izolat, ci, dimpotrivă, formează un tot unitar, neputînd fi aplicate fragmentar — și cu atît mai puțin opuse unul celuilalt. Tocmai de aceea documentul înscrie cerința e- sențială ca ele să fie înfăptuite și respectate în mod egal, fără rezerve și în strinsă conexiune unul cu celelalte. Ar fi. de pildă, imposibil de conceput acceptarea ideii de suveranitate și, în același timp, ignorarea principiului neamestecului în treburile interne, căci, pe bună dreptate, cum ar mai putea fi vorba, în condițiile unor ingerințe, de respectul suveranității ? La fel, intr-o relație indisolubilă se află principiul egalității în drepturi a popoarelor și principiul cooperării între state, rodnică fiind numai acea colaborare care se desfășoară în condiții de egalitate între parteneri, de respect mutual și avantaj reciproc.Iată de ce esențial este să se asigure respectarea integrală a fiecărui principiu în parte și a tuturor în ansamblu, orice încălcare a lor trebuind să fie considerată, așa cum arăta în cuvîntarea sa la reuniunea ge- neral-europeană tovarășul Nicolae Ceaușescu, drept acțiune de natură să pună în pericol securitatea, colaborarea și paoea în Europa.

precizie,

între altele, crearea u- nui dispozitiv de formă inelară, care „închide" plasma într-un cîmp magnetic intens ce îi ridică temperatura prin intermediul unui curent inelar produs prin inducție electromagnetică. Realizarea acestei instalații, deosebit de complexe și de înaltă . 'presupune tehnici noi, precum și contribuția hotăritoare a mai multor discipline științifice. îmbinînd cercetarea teoretică cu practica, oamenii de știință chinezi au reușit să realizeze în mai puțin de doi ani această instalație cu un înalt nivel tehnic. In același timp, pentru a veni în întîm- pinarea necesităților ridicate de producerea unei instalații cu un asemenea grad de complexitate, oamenii de știință chinezi au creat numeroase dispozitive și instrumente de lucru originale, cum ar fi pistolul de sudură și mașina de decupat cu plasmă.
Ilie TECUȚĂ

dus în a doua jumătate a cincinalului viitor.Din micromuzeul tehnicii de calcul am pătruns în secțiile unde prind viață aceste mașini. Peste tot „dulapuri" metalice pe care mîini harnice și îndemînatice le umplu cu tranzistori, circuite integrate și cu kilometri de cabluri și sîrmă. Atunci cînd calculatorul va fi gata, va da impresia unei adevărate jungle de nepătruns. Sute de bărbați și femei, în halate albe, lipesc, montează, string șuruburi, dînd naștere „copilului răsfățat al secolului". Asemenea șahistului, constructorul de calculatoare trebuie să „vadă" mișcările înainte, pentru ca în timpul procesului de „gîndire" mașina să nu apuce pe un drum lăturalnic. Poate mai mult decit în oricare alt sector al tehnicii, în cel al mașinilor matematice de calcul, relația om-mașină presupune, înainte de toate, ca primul să dispună de o înaltă pregătire, să acumuleze neobosit cunoștințe noi, pentru că numai astfel poate să doteze mașina cu acele trăsături care o apropie de om.
C. PRISĂCABU

Firește, necesitatea respectării cu scrupulozitate a acestor principii se pune nu numai referitor la marile probleme ale continentului, la aspectele majore ale relațiilor interstatale, ci și în practica relațiilor cotidiene, curente, în toate sferele și formele de raporturi și contacte, in orice aspecte de colaborare politică, diplomatică, economică ș.a„ în orice cadru, fie bi sau multilateral, avind sau nu caracter public.Preocuparea constantă, perseverentă a țării noastre pentru a se asigura respectarea principiilor cuprinse în Declarație iși găsește expresia in perseverenta cu care ea a militat pentru urmările instituționale ale conferinței, pentru continuitatea eforturilor de edificare a securității, în acest sens, prezintă o deosebită importanță faptul că s-a stabilit ca următoarea reuniune să aibă loc la o dată precisă, convenită în comun — respectiv peste doi ani, în 1977. Se poate spune astfel că a fost statuat un prim „termen scadent", la care toate guvernele semnatare se vor prezenta în fața forului inter- european, opinia publică, toate popoarele avind posibilitatea de a judeca modul în care au fost respectate si traduse în viață aceste principii. în aceeași direcție se înscrie și propunerea creării unui organism permanent, căruia i-ar reveni, intra principalele sarcini, odată cu continuarea consultărilor, urmărirea e- fectivă a înfăptuirii principiilor noi de relații între statele continentului.Firește, Actul final nu reprezintă un instrument juridic, nu este un tratat internațional, dar el reprezintă un deschis în fata conferă impune statelorPartidul și statul nostru, poporul român sînt hotărîte, așa cum arăta de la înalta tribună a marelui forum de . la Helsinki președintele României socialiste, să acționeze șl in viitor cu toată fermitatea pentru instaurarea unei noi ordini politica în Europa, pe temelia principiilor democratice înscrise în Actul final al conferinței, pentru făurirea unei Europe a păcii, securității și cooperării.

angajament solemn, asumat în fata tuturor popoarelor, întregii omeniri, ceea ce îi o deosebită forță morală, mari responsabilități tuturor continentului.
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„Principiile destinderii să devină
normă de viață"

Declarația organelor conducătoare ale R.D. GermaneBERLIN 8 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G.. Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Democrate Germane salută încheierea cu succes a primei conferințe general-europene din istoria continentului, se arată într-o declarație dată publicității de agenția A.D.N. Prin conținutul ei politic și prin amploarea ei, conferința a reprezentat cea mai mare acțiune colectivă în Europa în vederea întăririi securității și aplicării principiilor coexistenței pașnice între state cu orînduiri sociale diferite — relevă documentul. Este indispensabil

pentru adîncirea procesului de destindere internațională ca aceste principii să devină o normă de viață. Conferința a arătat cu claritate că nimeni nu trebuie să încerce să prescrie altor popoare cum să-și reglementeze propriile lor probleme.Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G., Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri constată cu satisfacție că îe- zultatele Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa coincid cu interesele fundamentale și obiectivele de politică externă ale R. D. Germane, care va participa activ la transpunerea lor în viață.
„Trebuie continuată lupta pentru 

pace, dezarmare și lichidarea 
blocurilor militare"

apreciază Biroul Politic al C.C. al P.C.F.PARIS 8 — Corespondentul nostru transmite : într-o declarație a Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Francez se subliniază că recenta Conferință de Ia Helsinki pentru securitate și cooperare în Europa reprezintă „o etapă considerabilă pe calea securității și cooperării pe continent. In documentele semnate la cel mai înalt nivel — se spune în continuare în declarație — regulile ce determină raporturile dintre state sînt definite pe baza principiilor coexistentei pașnice. subliniindu-se dreptul fiecărui popor de a decide în totală libertate asupra statutului său politic, fără amestec din afară. Angajat în lupta pentru progres social, schimbări democratice profunde și socialism. P.C.F. va face totul pentru respectarea a acestui drept popor".în încheiere. Politic al C.C. ..pornind de la noile posibilități. în Franța și pe plan european trebuie

continuată lupta pentru organizarea păcii, reducerea armamentelor, depășirea și dizolvarea blocurilor militare. Reafirmînd atașamentul său față de aceste obiective indisolubil legate de lupta pentru progres social. democrație și socialism. Partidul Comunist Francez cheamă muncitorii, poporul Franței să acționeze pentru triumful unei politici franceze de pace, independentă, dezarmare si cooperare".

în orice împrejurare inalienabil al fiecăruideclarația Biroului al P.C.F. arată că.

★BUDAPESTA 8 (Agerpres). — Un document comun al Federației Mondiale a Tineretului Democrat și al altor organizații internaționale de tineret subliniază că tineretul european salută cu satisfacție încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, considerînd-o o nouă etapă în relațiile dintre state, menită să slujească pacea, securitatea și cooperarea în interesul tuturor popoarelor și statelor continentului european.„Apelul de la Hiroșima' 
îndemn pentru toate popoarele să acționeze 

în vederea scoaterii în afara legii a armelor nucleare

66

Premierul Vasco Goncalves apeleazâ la reconciliere', la unitate 
în jurul forțelor armate a tuturor portughezilor care au ca obi

ectiv construirea socialismuluiLISABONA 8 (Agerpres). — în cadrul unei ceremonii desfășurate la palatul Belem din Lisabona, vineri la prinz a fost instalat oficial cel de-al cincilea guvern provizoriu portughez. Ceremonia a fost prezidată de generalul Francisco da Costa Gomes, președintele Portugaliei. în fata căruia miniștrii noului cabinet au depus jurămintul.Din noul guvern provizoriu, condus de premierul Vasco Gonțalves, fac parte, în calitate de viceprim-miniș- tri. Arnao Metelo și Teixeira Ribeiro. Portofoliul afacerilor externe a fost încredințat lui Mario Ruivo.în cadrul alocuțiunii pe care a rostit-o la ceremonia învestiturii noului guvern provizoriu, premierul Vasco Gonțalves a anunțat promulgarea apropiată a unor „măsuri de austeritate", menționînd că dificultățile economice actuale sînt rezultatul vechiului sistem economic al Portugaliei. El a precizat apoi că dificultățile întîmpinate în formarea noului guvern se datorează „problemelor de fiecare dată mai complexe pe care le antrenează în mersul său procesul revoluționar".Noul guvern — a spus primul ministru — își va concentra eforturile asupra „realizării de urgentă a mă-

surilor pe care le cere momentul actual. Sîntem conștienți că lumea rurală. în mod tradițional sacrificată, nu a beneficiat pe plan economic sau a beneficiat în mică măsură de libertățile politice acordate începînd de la 25 aprilie 1974. De aceea, eforturile noastre se vor îndrepta cu prioritate asupra sectorului agricol".„O altă sarcină care va trebui să stea în fața noului guvern, în colaborare cu forțele armate și cu poporul portughez, va fi cea a luptei calme, dar ferme împotriva forțelor reacțiunii", a arătat premierul Goncalves, menționînd că fenomenele cu caracter neofascist vor fi reprimate cu severitate si că vor fi luate măsuri care au menirea să facă ireversibilă construirea socialismului în Portugalia, unica modalitate de a îndepărta pentru totdeauna pericolul renașterii opoziției fasciste". Ceea ce se impune cu necesitate în perioada actuală este apărarea unității de clasă și realizarea unei unităti indispensabile între diferitele pături ale populației. „Adresez un apel la reconciliere. la unitate în jurul forțelor armate pentru constituirea unui front care să-i înglobeze pe toți portughezii ce au ca obiectiv edificarea socialismului în Portugalia" — a încheiat primul ministru.
PROGRAMUL POLITIC AL UNIUNII DEMOCRATICE

DE STlNGA DIN GRECIA
Constituirea Biroului Executiv al partiduluiATENA 8 — Corespondentul Agerpres transmite : Biroul de presă al Uniunii Democratice de Stingă din Grecia — E.D.A. a dat publicității componenta Biroului Executiv al

R. D. GERMANA

Prezențe artistice 
românești 

elogiate de presa 
berlineză

Excelenței Sale
Domnului BENJAMIN HENRY SHEARES

Președintele Republicii Singapore
SINGAPORECea de-a X-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Singapore îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa călduroase felicitări, împreună cu sincerele mele urări de fericire personală și de progres poporului singăporez prieten.îmi exprim convingerea că bunele relații existente între țările noastre se vor dezvolta și diversifica și în viitor spre binele popoarelor noastre, al promovării păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SINGAPORE UN DECENIU

DE INDEPENDENTĂ

TOKIO 8 — Corespondentul Agerpres transmite : Au luat sfirșit lucrările etapei de la Hiroșima a Conferinței internaționale împotriva bombelor atomice și cu hidrogen, organizată de Consiliul japonez împotriva boabelor atomice și cu hidrogen — GENSUIKYO. Participanții au adoptat rezoluția generală a conferinței — „Apelul de la Hiroșima" — și alte documente.Rezoluția generală subliniază că delegații la conferință, analizînd stadiul actual al cursei înarmărilor nucleare, au avertizat asupra acumulării unei cantități imense de arme nucleare și asupra creșterii forței de distrugere a acestora, care ar putea nimici tot ceea ce este viață pe Pă- mînt. Date fiind aceste evoluții periculoase ale cursei înarmărilor nucleare, rezoluția cheamă popoarele lumii să-și intensifice lupta pentru interzicerea completă a utilizării, experimentării, fabricării și stocării armelor nucleare, pentru întreprinderea de urgență a unor pași în vederea interzicerii totale a armelor nucleare, pentru înlăturarea pericolului de război nuclear. Rezoluția se pronunță, totodată, împotriva politicii de agresiune, intervenție și neocolonialism, a folosirii amenințării nucleare ca

mijloc de intimidare In relațiile dintre state.„Apelul de la Hiroșima" adoptat de cea de-a XXI-a Conferință internațională împotriva bombelor atomice și cu hidrogen — GENSUIKYO, cheamă toate popoarele, opinia publică mondială, oamenii de diferite convingeri politice, filozofice și religioase să acționeze pentru încheierea unui acord international în vederea interzicerii complete a armelor nucleare, pentru eliminarea pericolului de război atomic.Conferința își va continua lucrările la Nagasaki.
*HELSINKI 8 (Agerpres). — Consiliul Mondial al Păcii a dat publicității o declarație în legătură cu împlinirea a 30 de ani de la bombardamentul atomic asupra orașului Hi- roșima. Declarația relevă necesitatea intensificării luptei pentru încetarea cursei înarmărilor si cheamă la unitatea tuturor forțelor iubitoare de pace și democratice în vederea înfăptuirii acestei sarcini istorice. Completarea destinderii pe plan politic cu cea pe plan militar reprezintă o sarcină vitală pentru toți cei care se pronunță pentru pace, independentă, dreptate și progres social — subliniază declarația.Sînt necesare măsuri fermeîn vederea edificării unei noi ordinieconomice internaționale

Intervenția reprezentantului român la sesiunea UNCTAD —

In suita manifestărilor cultu
rale din capitala R.D. Germane 
se înscriu două importante pre
zențe românești: o cuprinză
toare expoziție de artă populară, 
deschisă in sălile muzeului 
„Noile galerii berlineze", și o 
coparticipare, alături de lucrări 
ale artiștilor din țara-gazdă, la 
originala expoziție in aer liber 
din parcul Treptow, sugestiv in
titulată „Plastică și flori".

Interesul publicului față de 
arta românească este consemnat 
și de cronicile apărute in prin
cipalele ziare berlineze. „Neues Deutschland" 
„Vase colorate, scoarțe și 
tume populare au trezit intere
sul vizitatorilor expoziției de 
artă populară românească de la 
«Noile galerii berlineze». Deose
bit de frumoase sînt costumele 
in culori vii pentru femei și 
bărbați, cu bogate cusături cu 
motive naționale tradiționale... 
Argila, lemnul, fierul, stofa și 
pielea sint prelucrate, cu multă 
măiestrie, de către artiștii popu
lari. Incrustațiile decorative va
riate de pe obiecte se bazează 
pe o îndelungată tradiție isto
rică".

„Uimitor cit de inspirați s-au 
dovedit creatorii în detaliile de
corative și cu cită risipă de ima
ginație le-au realizat" — scrie 
cronicarul ziarului „Berliner Zeitung". Același ziar consacră 
și o cronică expoziției „Plasti
că și flori", in care se arată, 
printre altele : „Lucrările oas
peților au trezit un deosebit in
teres. Ineditele soluții artistice 
deschid publicului noi orizon
turi ale exprimării plastice. Ex
poziția reprezintă o contribuție 
la prezentarea diversității mo
dalităților artistice care carac
terizează sculptura românească 
contemporană. Formele necon
venționale te incintă, diversita- 

■ tea lor te uimește".

Ziarul 
scrie : 

cos-

partidului, din care fac parte. între alții : Ilias Iliou, președintele E.D.A., Manolis Glezos. Mikis Teodorakis.Totodată, s-a publicat „Declarația politică a Comitetului Administrativ al E.D.A.". în care se subliniază că, în fața momentelor critice prin care trece Grecia, este necesară „vigilenta, unitatea și colaborarea fermă a tuturor forțelor care se opun rein- staurării dictaturii". „Din acest punct de vedere — continuă declarația — E.D.A. consideră că toate forțele politice din tară trebuie să sprijine guvernul". Documentul apreciază ca „obiectiv permanent munca sistematică în rîndurile oamenilor muncii, ale întregului popor — în cadrul și în afara parlamentului — pentru consolidarea și promovarea democrației. pentru soluționarea problemelor naționale și populare".în ce privește orientarea externă a tării, Comitetul Administrativ al E.D.A. apreciază că Grecia are nevoie, mai mult decit oricînd în ultimii ani. de o politică externă independentă. de prietenie și colaborare cu toate popoarele, cu toate statele vecine, din Balcani și din Orientul Mijlociu, cu statele europene și cu statele socialiste, „condiție necesară pentru apărarea pendentei tării, democrației".

Orașul-republică Sin
gapore sărbătorește as
tăzi un deceniu de in
dependență.

Poartă la două ocea
ne — Pacific și In
dian — situat la răs
crucea căilor maritime 
ale Asiei — Singapore 
cunoaște o continuă 
dezvoltare și diversifi
care a economiei.

La Singapore func
ționează din plin un 
șir de rafinării (capa
citate de prelucrare : 
un milion de barili 
zilnic), șantiere unde 
se construiesc cargouri 
de mare tonaj, diver
se alte întreprinderi 
de profil variat, majo
ritatea concentrate in 
perimetrul platformei 
industriale J wrong — 
statornicită pe terenuri 
smulse oceanului și 
dovedind cu prisosință 
spiritul ingenios al a- 
cestui popor de peste 
două milioane de lo-

cuitori, care are la dis
poziție o suprafață de 
numai 581 de kmp.

Pentru pregătirea 
temeinică a cadrelor 
necesare procesului de 
dezvoltare economică 
a fost generalizat în
vățământul primar, 
apoi cel secundar, în- 
ființindu-se, in ace
lași timp, o rețea de 
instituții de învăță- 
mlnt superior, printre 
care și o universitate 
care și-a cîștigat o bi
nemeritată reputație 
in întreaga Asie. Con
comitent, se acordă 
atenție creării unor 
condiții mai bune de 
trai populației.

Toate aceste progre
se pe plan economic 
și social ilustrează 
hărnicia orașului-siat, 
dorința sa de a șterge 
cit mai rapid și defi
nitiv sechelele trecu
tului colonial.

In domeniul relații
lor externe. Republica

Singapore promovează 
o politică de neutrali
tate, de neaderare la 
pacte și alianțe mili
tare, se pronunță pen
tru relații de colabo
rare reciproc avanta
joase cu toate statele 
lumii, Indiferent de 
sistemul social-politic. 
In acest cadru, intre 
România si Singapore 
s-au statornicit relații 
de prietenie și colabo
rare. care s-au adincit 
și diversificat an de 
an. Au crescut schim
burile comerciale, s-au 
multiplicat schimburi
le de vizite la diferite 
niveluri. Un asemenea 
curs, corespunzînd in
tereselor celor două 
popoare, se înscrie, in 
același timp, ca un a- 
port pozitiv la curentul 
larg spre înțelegere și 
colaborare între toate 
statele lumii.

Ioana BARBU

ORIENTUL APROPIAT
© Plîngeri adresate de Liban și Israel secretarului general al
O.N.U. © Crearea unui organism privind utilizarea energiei 

nucleare în R. A. Egipt

integritătii si inde- pentru consolidarea

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).— Libanul a adresat secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, o plîngere în legătură cu continuarea atacurilor israeliene asupra teritoriului libanez. Documentul relevă că în timpul atacului aerian, maritim și terestru asupra orașului Tyr, șase persoane au fost ucise, iar alte cinci rănite, iar bombardamentul asupra mai multor localități din sudul Libanului a provocat moartea a cinci persoane și rănirea altor 10 în rîn- dul populației civile. „Aceste atacuri— se arată în documentul libanez — agravează situația din Orientul Apropiat și nu fac decit să submineze eforturile îndreptate spre realizarea păcii".După cum transmite agenția France Presse, la rîndul său, Israelul a atras secretarului general al O.N.U. atenția asupra bombardării cu de pe teritoriul libanez, a biective civile israeliene.

CAIRO 8 (Agerpres). — Printr-un decret republican dat publicității la Cairo a fost constituit un consiliu suprem egiptean însărcinat cu elaborarea unui plan general privind „utilizările variate ale energiei nucleare". Organismul nou creat este format din 10. membri și are în fruntea sa ne președintele Anwar El-Sadat.

rachete, unor o-

DAMASC 8 (Agerpres). — Consiliul Național Palestinean (Parlamentul) a hotărît să trimită observatori la Conferința Uniunii Interparlamentare. programată la Londra luna viitoare, a anunțat, la Damasc, un purtător de cuvînt al consiliului. El a declarat că secretarul general al Uniunii Interparlamentare a confirmat acceptarea parlamentarilor palestineni la această conferință, în calitate de observatori, statut pe care îl obținuseră la precedenta întrunire a acestui organism, care a avut loc la Sri Lanka.

La Hanoi, în urma c°nvorfai- rilor purtate de o delegație a Guvernului Filipinelor cu reprezentanți ai Guvernului Republicii Democrate Vietnam, la 7 august, s-a căzut de acord asupra principiilor pe care se vor întemeia relațiile dintre cele două țări, precum și asupra stabilirii de relații diplomatice la nivel de ambasadă —■ anunță un comunicat transmis de agenția V.N.A.

de presă
întruni la 22 septembrie pentru termina dezbaterile asupra unor proiecte de lege. Apoi, la 13 octombrie, va începe noua sesiune a Parlamentului, odată cu reluarea lucrărilor de către Camera Comunelor.

• ÎN DRUM SPRE VE
NUS. In spațiu continuă zborul interplanetar al stațiilor automate sovietice „Venus-9“ și „Venus-10“, lansate de pe Pă- mînt la 8 și, respectiv, 14 iunie a.c. în perioada care a trecut de la lansare au fost realizate 76 de legături prin radio cu cele două stații, în timpul cărora au fost efectuate măsurători asupra traiectoriilor de deplasare, a fost verificată funcționarea sistemelor de bord și au fost transmise pe Terra informații cu caracter științific și telemetrie. Totodată, cu ajutorul aparatelor științifice aflate la bordul stațiilor, au avut și au, în continuare, loc cercetări asupra caracteristicilor fizice ale spațiului interplanetar. La 8 august, stația „Venus-9“ se afla la o distanță de 17 300 000 de kilometri de Pămînt, în timp ce „Venus-10“ era la o depărtare de 15 600 000 de kilometri de planeta noastră. Cei doi emisari ai Terrei vor ajunge în preajma planetei Venus la 22 și, respectiv, 25 octombrie 1975.

• REZERVAȚI-VĂ DIN 
TIMP LOCURI... Din 1953> an in care neozeelandezul Hillary și nepalezul Tenzing au cucerit Everestul (Ciomolung- ma), numărul expedițiilor care încearcă să reediteze temerara aventură este mereu în creștere. Deși muntele este accesibil numai în luna mai (înaintea mu- sonului) și în luna octombrie (înaintea declanșării furtunilor de zăpadă), iar taxa minimă de participare la expediții este de... 1 000 de dolari, alpiniștii a- matori de mari performanțe sint atît de numeroși, îneît societatea de turism din Nepal a epuizat, de pe acum, stocul de permise de escaladare pină in anul 1981.

9 „CELE MAI FRU
MOASE CĂRȚI DIN LU
ME". între 31 august și 21• septembrie, la Leipzig va avea loc, sub patronajul Comisiei R.D.G. pentru UNESCO, expoziția cu acest nume, la care vor fi prezentate cele mai ediții apărute Și-au anunțat turi din toate nente.

reușite în diferite țări, participarea edi- cele cinci conti-
9 UN NOU ÎNLO

CUITOR AL
LUI, de 30 de decit acesta, dar rii, a fost produs cercetători dinMain (R.F.G.), care speră lanseze curînd pe piață. Se a- preciază că noul înlocuitor, denumit Acetosulfam, va da rezultate mai bune decît zaharina în alimentația diabetică.

ZAHĂRU- ori mai dulce sărac în calo- de un grup deFrankfurt pe i să-l

GENEVA 8 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor au continuat dezbaterile din cadrul Consiliului Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).în intervențiile lor, reprezentanții țărilor în curs de dezvoltare s-au pronunțat pentru sporirea rolului UNCȚAD în adoptarea unor decizii și masuri concrete care să asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite în strategia internațională pentru cel de-al II-lea Deceniu al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.în acest sens, s-a subliniat necesitatea ca cea de-a IV-a conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (Nairobi 1976) să constituie un moment important în activitatea acestui organism, prin adoptarea unor măsuri concrete în vederea rezolvării problemelor privind materiile prime, liberalizarea comerțului și înlăturarea tuturor obstacolelor și restricțiilor, accesul la tehnică, asigurarea resurselor financiare necesare dezvoltării tuturor țărilor în curs de dezvoltare.Reprezentantul României, Mircea Petrescu, ministru consilier, a subliniat. în intervenția sa, că încheierea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa a deschis perspective pentru rezolvarea problemelor economice în concordanță cu interesele păcii și bunăstării tuturor popoarelor de pe toate continentele, indiferent dacă trăiesc în Est, Vest, Nord saU Sud. Referindu-se la problemele aflate pe ordinea de zi, el a arătat că România este de evoluția actuală a mondiale, de faptul că prevederilor declarației și lui de acțiune, în cadrul a fost în ultimul an extrem de lentă, în ciuda acțiunilor întreprinse de țările în curs de dezvoltare.Delegatul român a reafirmat pe larg concepția României asupra realizării unei noi ordini economice internaționale. în acest context, el a subliniat necesitatea creșterii rolului UNCTAD, a revitalizării acestei organizații, a sporirii eficacității ei, arătind, totodată, că preocupările pentru o nouă structură instituțio
nală trebuie să se circumscrie mo-

C. VARVARA
dalităților concrete de realizare a unui organism general de comerț, prin unificarea UNCTAD cu G.A.T.T. într-o organizație sub egida O.N.U.

Ministrul peraon tsl rela
țiilor externe, Mi§uel Ansel de la Flor Valle, a afirmat într-o declarație că așteaptă cu optimism a- propiata conferință ce va reuni, la Lima, miniștrii de externe ai unui număr de 84 de țări nealiniate. El a subliniat că, pe parcursul acestei' reuniuni, participanții vor examina rezoluția de la Dakar cu privire la cooperarea statelor nealiniate pentru salvgardarea resurselor lor naționale. Vor fi evocate, de asemenea, posibilitățile de creare a unui centru de informare asupra activităților desfășurate de companiile multinaționale.

La sediul Ambasadei române 
din Havana a avut loc o cere
monie, in cadrul căreia au fost 
donate Consiliului Național al 
Culturii din Cuba un număr de 
26 de lucrări 
realizate de 
medii de artă 
Au participat Rodriguez Ale- j 
man, directorul școlilor de artă i 
cubaneze, funcționari superiori 
din Consiliul Național al Cultu
rii din Cuba. Au fost prezenți, 
de asemenea, ambasadorul Petre 
Ionescu și membri ai Ambasadei 
țării noastre la Havana.

Munoz, a reluat contactul cu cele două părți cipriote in vederea transpunerii în practică a acordurilor realizate recent la Viena. Joi, el a avut o întrevedere cu liderul ciprioților turci, Rauf Denktaș, după ce in ziua precedentă conferise atît cu Denktaș, cit și cu liderul ciprioților greci, Glafkos Clerides.
de artă plastică 

elevi ai școlilor 
din tara noastră.

Primul Congres al în
vățătorilor și educatorilor din țările lumii a treia — desfășurat în localitatea mexicană Acapulco, cu participarea unor delegații din 120 de state africane, asiatice și latino-ame- ricane — și-a concentrat lucrările a- supra principalelor probleme ale e- ducației și culturii din țările în curs de dezvoltare.

• PENTRU PREVENI
REA EFECTELOR DĂU
NĂTOARE ALE TUTU
NULUI Șl BĂUTURILOR 
ALCOOLICE. Administrația americană studiază în prezent posibilitățile de ameliorare a normelor privind prevenirea efectelor dăunătoare ale consumului de tutun și băuturi alcoolice. In acest sens, Ministerul Sănătății a elaborat un studiu prin care recomandă o serie de măsuri in vederea reducerii consumului acestor produse nocive, in care se menționează, între altele, că tutunul și alcoolul se află la originea unui larg evantai de maladii foarte grave. Specialiștii de Ia acest minister nu propun o reîntoarcere Ia regimul prohibiției, ci preconizează măsuri fiscale, instituirea de taxe progresive în funcție de conținutul de alcool, limitarea publicității. Se prevede, totodată, interzicerea vîn- zării țigărilor cu un conținut ridicat de nicotină și alte substanțe dăunătoare.

paris Izbînăă muncitorească,
la capătulmai lung con- de muncă din

a 400 zile de luptă

preocupată economiei aplicarea programu- UNCTAD,

Cel flict Franța — declanșat la 12 iulie 1974 — a luat sfirșit in această săp- ■ tămînă. Timp de a- proape 13 luni, mica localitate Annonay din departamentul Arde- che a devenit simbolul luptei a mii și mii de muncitori împotriva șomajului, a concedierilor, a închiderii întreprinderilor — fenomene care, condițiile actualei crize economice, au pătat o largă ploare.„După 400 zile de luptă, iată o primă victorie" — anunța un manifest difuzat în ultimele zile de către muncitorii din Annonay, tn care sint descrise etapele principale ale acestei acțiuni revendicative largă respirație. încă din secolul trecut, nonay a devenit centru al tăbăcari din regiune, specializați în prelucrarea pieilor fine. Dar reputația muncitorilor săi n-a

feri întreprinde procesul de

încă- am-

deAn- un meșterilor întreaga

putut derea concentrare industrială, care s-a accelerat în ultimele decenii, și astfel, in 1974, noii patroni au decis închiderea uzinei. Reacția a fost imediată și surprinzătoare : într-o localitate cu 20 000 locuitori, 7 000 de soane au ieșit în dă, manifestind potriva deciziei patronale și în apărarea celor 492 de salariați a- menințați cu concedierea, iar atelierele au fost ocupate de munci-

de per- stra- im-

tot cursul celor luni, muncitorii schimbat zi și13 s-au noapte păzind uzina și intreținînd utilajele, in vreme ce delegații sindicali călătoreau în întreaga țară și participau la mitinguri de informare și de solidaritate.Ca urmare a hotări- rii și fermității muncitorilor tăbăcari din Annonay, precum și sprijinului organizațiilor sindicale din alte orașe și regiuni ale

Franței, patronii fost obligați să nunțe la decizia Astfel, a fost salvată, iar 127 de salariați — reangajați. Restul au fost reclasați în alte întreprinderi din regiune sau au beneficiat de dreptul de pensionare. Dar întrucît situația a 130 de tovarăși de-ai lor n-a fost încă soluționată, în prima zi de reluare a activității. muncitorii de la Annonay au organizat o grevă simbolică de o oră, pentru a sublinia astfel hotărirea lor de a continua lupta pînă la obținerea satisfacerii tuturor revendicărilor.Datorită deznodă- mintului său pozitiv, acțiunea lor de la Annonay este considerată de organizațiile sindicale și de numeroși oameni ai muncii din Franța ca o dovadă a forței pe care o reprezintă fermitatea și. solidaritatea muncitorească.

au re- . lor. întreprinderea

Paul D1ACONESCU

Naționalszări în Tunisia. Ministrul economiei naționale al Tunisiei. Abdel Aziz Lasram, a semnat documentul cu privire Ia naționalizarea rafinăriei de petrol de la Bi- zerta, singura întreprindere industrială de acest gen din tară. Firma italiană E.N.I. este posesoarea a 50 la sută din acțiunile rafinăriei. A fost trecută, totodată, sub controlul statului filiala tunisiană a companiei Italiene petroliere A.G.I.P.

La Peksj? a avu* ^°c> vinerL ° convorbire prietenească între Han Nien-lun, adjunct al ministrului de externe al R. P. Chineze, și Corne- lis Berkhouwer, vicepreședinte al Parlamentului C.E.E. — relatează a- genția China Nouă.
In editate de președinte 

al Camerei Deputaților din 
Brasntiîîa 8 fost desemnat liderul peronist Sanchez Toranzo. succede în această funcție lui Lastiri. demisionat în urmă cu săptămîni.

El îi Râul două
Parlamentul britanic și-a 

încheiat sesiunea, intrind în vacanță. Lucrările vor fi reluate mai întii de Camera Lorzilor, care se va
Reprezentantul special în 

Cipru al secretarului gene
ral d 0.0., Luis Weckman

Măsuri social-economice
preconizate de P.€. FrancezPARIS 8 — Corespondentul nostru transmite : în cursul unei conferințe de presă acordate vineri, la Paris. Georges Marchais. secretar general al P.C.F., a prezentat un document intitulat „Propunerile Partidului Comunist Francez pentru a lupta împotriva crizei și a gravelor ei consecințe sociale".După ce reafirmă că aplicarea e- fectivă și completă a programului comun al stingii poate permite să se acționeze pentru ieșirea din situația de criză, documentul adresează un apel clasei muncitoare, tuturor categoriilor populației care sînt victimele crizei, să se unească și să amplifice lupta lor in vederea relansării consumului popular și social, a dezvoltării rării unor tiei.

Consolidarea regimului 
popular laoțian

activitătii economice și asigu- locurilor de muncă, a adoptării măsuri eficace Împotriva infla-

VIENTIANE 8 genția Khaosan mează că, datorită luptei maselor populare, posturile de guvernatori și viceguvernatori provinciali și de șefi și locțiitor de șefi districtuali din Laos sînt. în prezent, deținute de membri ai forțelor patriotice. Noua administrație include, de asemenea, persoane care s-au pronunțat pentru pace și înțelegere națională.în prezent nu mai există părți reprezentând guvernul de la Vientiane si Frontul Patriotic Laoțian — a anunțat vineri Deuane Sounnalath, secretar de stat la Ministerul de Interne al guvernului de coaliție din partea Neo Lao Haksat. adăugind că aplicarea Acordului de la s-a înfăptuit de o manieră tisfăcătoare și că. astfel, părți laoțiene nu mai au existe.

(Agerpres). — A- Pathet Lao infor-

Vientiane foarte sa- cele două motiv să

Populația Iugoslaviei va ajunge, la sfîrșitul anului, la 21 030 000 locuitori. Din cei 9,4 milioane sala- riati — scrie ziarul „Borba" — jumătate vor fi ocupați în sectoarele economiei naționale, iar aproximativ patru milioane vor lucra în agricultură.
fiu supraviețuit prăbuși

rii avionului.Un aParat „soeing- 727" cu 131 de persoane Ia bord — 124 pasageri și șapte membri ai e- chipajului — aparținînd companiei „Continental Airlines", s-a prăbușit, joi după-amiază, la puțin timp după decolare, pe aeroportul internațional Stapleton din Denver, statul Colorado (S.U.A.). Potrivit unui purtător de cuvînt al companiei. 35 persoane au fost rănite. Nu s-a înregistrat nici un mort.
întrunirea unui organism
al Consiliului de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). — Comitetul pentru admiteri al Consiliului de Securitate al O.N.U. s-a întrunit vineri într-o scurtă ședință pentru a lua în discuție rezoluția e- Iaborată de Secretariatul O.N.U. cu privire la cererile R. D. Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud de a intra în Organizația Națiunilor Unite. Documentul a fost spriiinit de 13 din cei 15 membri ai consiliului, delegațiile Statelor Unite și Costa Ri- căi declarind că nu se pot alătura votului majoritar privind recomandarea de admitere.De menționat că. la acest nivel, votul negativ al unui membru permanent al consiliului nu are putere de veto, rezoluția urmînd a fi analizată, pentru obținerea recomandării. în cadrul Consiliului de Securitate.

• TEMPLU FENICIAN. O echipă de arheologi italieni, care efectua săpături pe un șantier libian din apropiere de Tripoli, a descoperit un templu fenician care datează — potrivit primelor estimări — din secolul al VII-lea î.e.n. Urmele vechiului templu au fost date la iveală lingă o altă zonă de interes istoric : ruinele fostei cetăți romane de la Sabratha. Ruinele templului fenician cuprind o suprafață de 1 000 metri pătrați.
• INTERDICȚIE. Pri“- tr-un recent decret emis nicipalitatea orașului Delhi, accesul vacilor pe străzile capitalei indiene este strict interzis. Cele 20 000 de vaci care pînă deunăzi vagabondau după bunul plac, stînjenind circulația, sînt de acum înainte pasibile de a fi vîndute la ocolul de vite — operațiunea de degajare a arterelor municipalității fiind deosebit de apreciată de automo- biliști, chiar dacă ea stîrnește protestul unor tradiționaliști, pentru care vaca, considerată animal sacru, constituie o parte integrantă a peisajului înconjurător.

de mu-

® ATENȚIE LA PARCA
RE I Pentru a stăvili desele a- bateri de la regulile de parcare ale automobiliștilor parizieni, autoritățile din capitala Franței au procedat la majorarea amenzilor aplicate în asemenea cazuri. în ce privește, de pildă, interdicția de parcare pe traseele transportului in comun, încălcarea ei atrage o amendă de 150 de franci — dublă față de cea anterioară. Penalizarea maximă se va putea ridica pînă la 600 de franci 1
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