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FRUNTAȘI
DIN UNITĂJI
FRUNTAȘE

Linii de forță in întrecerea energeticienilorIlffl, U NEPTUN ȘI NĂVODARI, ÎMPREUNĂ CU ALf I CONDUCĂTORI DE PARTID ȘI DE STAT, CU SPECIAUȘTI
varăsul Notau Ceausescu a examinat problemele 

legate de sistematizarea unor centre urbane, 
de amplasarea si realizarea 

platformeinr industriale în zonele respective

© CRAIOVA : Suplimentar 2,3 milioane kWh @ POR
ȚILE DE FIER : Angajamentul anual a fost majorat 
® SUCEAVA: Maximă siguranță în alimentarea 
consumatorilor ® MUREȘ : O inițiativă și o soluție 

tehnică ce „cîntăresc" 6 milioane kWhIn intlmpinarea zile/ de 23 August, oamenii muncii din ..cetățile" de forță și lumină ale țării, ENERGETICIENII — la fel ca și cei din alte ramuri ale industriei — desfășoară o amplă și rodnică întrecere socialistă. Obiectivul întrecerii : energie mai multă realizată în condiții 
de eficiență economică superioară. Ce rezultate deosebite probează priceperea și entuziasmul în muncă al energeticienilor, hotărîrea lor de a îndeplini și depăși planul și angajamentele asumate în acest ultim an al cincinalului 7

® Recomandări pentru ca urbanistica 
localităților noastre să fie concepută în 
spirit rațional, gospodăresc, arhitectura 
edificiilor să devină mai funcțională, mai 
modernă și mai frumoasă, iar plat
formele industriale să constituie cadrul 
unei activități productive și economice 
eficiente

e Primit cu sentimente de dragoste 
și prietenie de muncitorii de la Combi
natul chimic din Năvodari, secretarul 
generai al partidului a vizitat această 
mare unitate a chimiei noastre și a 
analizat dezvoltarea ei în perspectivă Se analizează variantele de amplasare ale viitorului Combinat petrochimic de la Năvodari

Mai Intîi avem legătura telefonică cu Craiova.
— Sporirea produc

ției de energie elec
trică și reducerea con
sumurilor, alături de gospodărirea cu grijă 
a fiecărui kilowat-oră, constituie pentru colectivul ÎNTREPRINDERII ELECTRO- CENTRALE CRAIOVA obiective esențiale — ne spune ing. Vasile Mănescu, secretarul comitetului de partid al I.E. Craiova.— Practic, cu cit s-au redus în acest an consumurile 7— De la începutul anului și pînă în prezent s-au economisit, 
față de norma de con
sum, circa 15 000 tone 
combustibil convențio
nal, in condițiile in 
care am furnizat în 
plus peste sarcinile de 
plan 12 milioane kWh. Aceste rezultate trebuie judecate și apreciate prin prisma faptului că ne situăm printre marii producători de energie pe bază de cărbune ai tării, ceea ce ne determină să acționăm in numeroase direcții.

— Care stnt aceste 
direcții 7

— Evident, este vor
ba atît de reducerea

continuă a consumurilor de combustibil, cit și de realizarea — așa cum ne cere conducerea partidului — de cantități sporite de e- nergie electrică pe bază de cărbune. Astfel, în șapte luni din acest an, colectivul în
treprinderii noastre a 
obținut suplimentar o 
producție de peste 2.3 
milioane kiiowați-oră 
de energie electrică pe 
bază de lignit.— Cunoaștem că întregul colectiv al întreprinderii acționează ca un singur om pentru înfăptuirea obiectivelor asumate în întrecere. Totuși, ce e- xemple, ce fapte de muncă se disting prin valoarea și semnificația lor 7— La realizarea a- cestor succese o contribuție însemnată au adus-o personalul de exploatare a grupului de 315 MW, condus de ing. Dumitru Stoian, sectorul de termofica- re de sub conducerea ing. Emilian Dobrescu, precum și formația de lăcătuși și electricieni, care, prin eforturi deosebite, au asigurat reduceri . importante ale duratelor de repa
rație a unor agregate energetice.

De Ia ÎNTREPRINDEREA ELECTRO- CENTRALE PORȚILE DE FIER, directorul tehnic, ing. Vreme Arcadie, relatează că, în șapte luni ale a- cestui an, colectivul de 
cnergelicieni de aici 
a reușit să livre
ze suplimentar siste
mului energetic națio
nal 142 milioane kWh 
energie electrică, fată de 120 milioane kWh cit prevedea angajamentul anual.

— Cine sînt autorii acestor succese 7— în exploatarea hl- droagregatelor și instalațiilor merite deosebite au ing. Petre Păun șl Nicolae Ama- riei, maiștrii Constantin Alexandroiu, Petre Zotoiu, Titu Dra- ghia, muncitorii Petre Lupaș, Aurel Constan- tinescu. Ion Tudora- che, iar la efectuarea reviziilor și reparațiilor in central ă și la ecluză s-au remarcat, prin calitatea lucrărilor, Toma Nuța, Dumitru Pieptăn, Petra Zagorodnîi, Stelică Co- libășanu, Kober Aurel, Francisc Herț și alții. Tocmai pe aceste căi, colectivul nostru 
a hotărît, în adunarea 
generală a oamenilor 
muncii, să suplimen
teze angajamentul a- 
nual cu încă 60 de 
milioane kWh.Notăm succint, în continuarea sondajului „Scînteii", că prin aplicarea inițiativei „Fiecare kWh — gram — calorie, economisite 
la maximum", la îN-

(Continuare 
in pag. a II-a)

Joi, pe agenda de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a aflat examinarea proiectelor și machetelor de sistematizare a municipiului Constanta și stațiunilor de pe litoral, a orașelor Alba Iulia, Zalău, Slobozia, Galați și Tul- cea, precum și a platformelor industriale care urmează a fi realizate în aceste centre și în județele respective in cincinalul 1976—1980.Tovarășul Nicolae Ceausescu. Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. cu tovarășii Ilie Verdeț, Emil Bobu, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Iosif Uglar, Vasile Patilineț. loan Ursu, cu membri ai guvernului, conducători de Ins >Uții centrale, prim-secretari ai cor. ..tetelor județene de partid, pro- lt-etanți și cadre de specialitate, a trecut în revistă propunerile privind dezvoltarea unor orașe și municipii și realizarea noilor obiective industriale prevăzute în Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R.Analizînd fiecare machetă, propunerile de amplasare a noilor obiective industriale, a ansamblurilor de locuințe șl a dotărilor social-culturale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să se adopte o serie de măsuri in vederea îmbunătățirii soluțiilor propuse.Recomandările secretarului general 
ni partidului au pus în fata organelor centrale și locale de partid si de stat, 
a specialiștilor sarcina de a asigura o dezvoltare armonioasă a localităților, 
o armonizare între construcțiile vechi și noi, astfel incit fiecare oraș să-și păstreze specificul și tradițiile sale 

Discuții rodnice, indicații prețioase la fața locului

arhitectonice. Sistematizarea orașelor trebuie să se realizeze într-o concepție unitară, care să aibă la bază obținerea unei eficiente ridicate în folosirea terenurilor, a dotărilor edilitare, a tuturor mijloacelor materiale și financiare investite, astfel incit printr-o bună gospodărire a fondurilor alocate să se asigure condiții tot mai bune de viată și muncă populației din orașele respective.în mod deosebit s-a subliniat necesitatea ca in dezvoltarea viitoare a orașelor să se evite risipa de spațiu. să se asigure noilor construcții o arhitectură modernă, cu funcționalități multiple, cit și punerea în valoare a cadrului natural al fiecărei localități. în acest context s-a indicat să se realizeze piețe și centre comerciale în mari ansambluri, să se sistematizeze corespunzător căile de comunicații și rețelele de servicii publice.în ce privește sistematizarea și dezvoltarea în continuare a stațiunilor Mamaia, Eforie Nord, Neptun, Mangalia Nord, secretarul general al partidului a cerut ca viitoarele construcții să asigure punerea în valoare cit mai deplină a posibilităților deosebite pe care le oferă pentru odihnă și tratament litoralul românesc al Mării Negre, realizarea unor ansambluri turistice moderne, capabile să satisfacă la nivel superior cerințele oamenilor muncii și ale oaspeților de peste hotare.în cadrul acestei ședințe de lucru, o mare atenție a fost acordată amplasării noilor platforme industriale, concepției care trebuie să stea la baza realizării acestora, astfel incit să se asigure o eficientă maximă a in

vestițiilor prevăzute In programul de dezvoltare economică și socială a țării în perioada 1976—1980 și in perspectivă.Cercetind îndeaproape machetele prezentate, secretarul general al partidului a subliniat că este necesar ca viitoarele platforme industriale să fie amplasate în imediata a- propiere a orașelor, să constituie componente ale acestora, care să se realizeze în strînsă corelație cu programul de dezvoltare a fiecărei localități. A fost evidențiată, totodată, necesitatea construirii de platforme industriale unitare, care să dispună de dotări comune : pentru aprovizionare cu energie electrică și termică, cu apă, ateliere mecanice, de întreținere și altele. S-a arătat, de asemenea, că trebuie să se aibă în vedere asigurarea unei ridicate densități a construcțiilor industriale, organizarea construcțiilor intr-un flux tehnologic cit mai eficient, precum și reducerea la strictul necesar a căilor de comunicație. îndeosebi a celor feroviare care servesc unitățile economice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat încă o dată grija permanentă ce trebuie manifestată fată de gospodărirea cit mai judicioasă a pămîntului, in vederea evitării oricărei risipe de teren și a folosirii. intr-un spirit de înaltă responsabilitate socială, a suprafeței a- gricole a țării.în acest cadru de preocupări, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. cu tovarășii Emil Bobu. Vasile Vilcu, loan Ursu. Mihail Florescu. ministrul industriei chimice, s-a deplasat apoi in zona Năvodari.

La Combinatul chimic de la Năvodari, unde muncitorii au făcut o caldă manifestație de simpatie secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat, la fața locului, căile de dezvoltare în viitorul cincinal a acestei întreprinderi.La citeva zile de la adoptarea de către Comitetul Politic Executiv a unui ansamblu de măsuri în vederea introducerii in circuitul economic a deșeurilor și resurselor secundare, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, analiza și recomandările sale au evidențiat, la Năvodari, o dată în plus. marile posibilități de care dispune industria noastră de a lărgi baza de materii prime și materiale, de a ridica gradul de folosire eficientă a acestora. Astfel, pe baza valorificării deșeurilor de cenușă de pirită rămase de la fabricarea acidului sulfuric se vor obține minereu de fier și metale neferoase. O importantă sursă pentru realizarea de materiale de construcții — plăci, prefabricate, cărămizi — precum și de amendamente pentru agricultură, o va reprezenta fosfogip- sul, rezultat în urma procesului de fabricație a îngrășămintelor fosfatice. S-a evidențiat, de asemenea, posibilitatea obținerii unor produse anorganice pe baza sărurilor de fluor provenite din procesele de producție a fosforitelor.Analizînd viitoarele etape de dezvoltare și diversificare a producției combinatului pe baza prelucrării acestor deșeuri și resurse secundare, secretarul general al partidului a indicat ca noile linii tehnologice să fie amplasate în cadrul actualului perimetru, prin utilizarea mai bună a terenurilor existente, compactarea construcțiilor și folosirea rațională a dotărilor existente.In continuarea vizitei de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, au examinat, la bordul elicopterelor și pe teren, variantele de amplasare a viitorului combinat petrochimic. Analiza diverselor proiecte prezentate spre studiu secretarului general al partidului a condus la alegerea soluției celei mai potrivite, și anume, amplasarea combinatului petrochimic pe malul mării, între orașul Năvodari și capul Midia. în acest fel nu va fi afectat nici un metru pătrat din terenurile agricole, care se înfățișează aici, in această zonă, deosebit de rodnice datorită lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de irigații. Totodată, activitatea combinatului va dispune de facilitățile pe care le va crea amenajarea in imediata apropiere a unui port maritim.Conceput ca un tot unitar, combinatul va avea, in prima etapă, o rafinărie de mare capacitate, cu posibilități de extindere, și va dispune de 18 mari instalații petrochimice, asi- gurind astfel o largă gamă de produse pentru fabricația firelor și fibrelor sintetice, materialelor plastice, cauciucului sintetic și altele.Sub toate aspectele, concluziile secretarului general, atît cele vizînd realizarea propriu-zisă a combinatului, cit și cele referitoare la principiile de concepție a acestui obiectiv, au pus în evidență preocuparea pentru realizarea unor platforme industriale organizate in mod științific, cu o dispunere cit mai rațională a fluxurilor tehnologice, în conexiunea valorificării superioare a produselor rezultate prin procedee modeme, de Înaltă eficientă economică.
(Agerpres)

---------------------------------- ÎN PAGINA A III-A --------------------------- -------TARA, OAMENII ȘI FAPTELE LORîn oglinda fidelăE de ajuns să-ți arunci o privire pe harta patriei pentru a căpăta senzația că ți se perindă prin fața ochilor o uriașă, emoționantă panoramă de înfăptuiri, al cărei ax definitoriu îl constituie puternica mobilizare a tuturor forțelor creatoare pentru îndeplinirea actualului cincinal înainte de termen, pentru traducerea în practică a politicii clarvăzătoare a partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor și localităților, de ridicare a României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație. în toate marile prefaceri și realizări, care schimbă din temelii chipul contemporan al țării, găsim materializat efortul creator al milioanelor de muncitori, țărani, intelectuali — români, maghiari, germani și de alte naționalități — conduși și însuflețiți în entuziasta lor dăruire de Îndemnul și fapta pilduitoare ale comuniștilor.

a presei comunisteFidel seismograf al muncii și creației, presa din Întreaga țară se constituie, zi de zi, intr-o grăitoare și emoționantă mărturie in instanța timpului pentru rodnicia idealurilor comuniste ce animă poporul nostru, pentru pasiunea nobilă cu care oamenii muncii de pe toate meleagurile României socialiste transpun in viață hotăririle istorice ale Congresului al XI-lea al P.C.R., mărețul Program al partidului.De aceea, e pe deplin firesc ca — în această ZI car® este a Presei, a slujitorilor ei, dar și a realităților sociale și umane ce inspiră și conferă sevă vie creației lor publicistice — să încercăm, prin spicuiri semnificative din ziare județene, să înfățișăm o imagine a Tării reflectată In oglinda fidelă a presei noastre comuniste.

fflw’ ziariștii presei de partid
Ga în fiecare an, peste paginile ziarului care apare in această zi, peste rubricile și coloanele sale tot mai sărbătoresc înveșmântate, cade lumina solară a istoricului August. Printr-o fericită, simbolică apropiere, Ziua presei române se află sub semnul marii sărbători naționale a poporului român, al împlinirilor și aspirațiilor sale fundamentale care constituie înseși rațiunea și țelul presei făurite de Partidul Comunist Român, ale presei noastre comuniste. Și nu există mîndrie, și nu există datorie mai înaltă pentru ziarele și publicațiile, pentru radioul și televiziunea din țara noastră de- cît aceea de a-și îndeplini, cu spirit și dăruire revoluționară, menirea lor de a purta cuvîntul partidului spre cugetul și inima maselor, de a fi tribună a opiniei publice înaintate, tovarăș de fiecare clipă al tuturor celor ce iși așază munca și visul la temeliile viitorului comunist al tării.Dacă, pe bună dreptate. ziarul este o cronică vie, fierbinte a istoriei contemporane, el este, în același timp, autobiografia celor care il concep, îl scriu, il tipăresc și îl oferă cititorului. Autobiografia politică și profesională a ziaristului comunist, profesiunea sa de credință începută cu primul rînd tipărit, reînnoită cu fiecare nouă pagină scrisă, și niciodată încheiată în spiritul datoriei fată de cauza pe care o slujește. Și căreia îi este, ca ostaș al partidului, devotat. De aceea, poate, pe prima filă a legitimației sale de lingă inimă ar trebui înscrise următoarele cuvinte ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, acele cuvinte care nu numai că definesc menirea socială a profesiunii, dar relevă și sensul permanent a ceea ce se așteaptă de la ea : ,;Ziariștii 

presei noastre comuniste trebuie să 
fie animați de un puternic spirit 
partinic, de dorința arzătoare de a 

contribui, prin scrisul lor, la pro
gresul general al societății noastre, 
la împlinirea marii opere de edifi
care a socialismului și comunismu
lui în România. Noi combatem ru
tina și spiritul funcționăresc în 
orice domeniu ai activității — șl cu 
atît mai mult în domeniul presei 
care, prin excelență, trebuie să 
aibă un caracter creator, să fie pro
motoare a tot ceea ce este nou, 
înaintat în viata socială, servind

DE ZIUA 
PRESEI 
ROMÂNE

mersului Înainte neîntrerupt al so
cietății noastre".Ce poate fi mai insuflețitor decît faptul că aceste cerințe-cheie răspund aspirațiilor intime ale fiecărui ziarist comunist, că ele îi călăuzesc activitatea cotidiană, începînd de la prima oră a muncii pe teren și sfîrșind cu ceasul febril din tipografie, al închiderii ediției ? Munca în presă nu este de conceput altfel decît. după expresiva formulare a secretarului general. Ia flacăra pa
siunii revoluționare și a originali
tății. Numai din această flacără se naște, cu adevărat, lumina vie a tiparului, lumina și căldura mesajului transmis cititorului.La rîndul ei, flacăra se naște numai din profunzimea și angajarea militantă prin care este însușită și redată politica partidului nostru, din adevărul și vibrația publicistică a exprimării realității noastre socialiste, a experienței șl înțelepciu

nii oamenilor muncii. Acestea sint izvoarele de energie care alimentează și regenerează necontenit paginile presei, care Întrețin viu dialogul zilnic cu cititorii, care sporesc prestigiul și autoritatea presei In viata noastră socială. în ochii maselor. Ele dau sens și noblețe muncii de ziarist, forță condeiului, relief paginii de ziar. Ele, în primul rind ele, luminează și potențează eforturile militantului din presă de a-șl perfecționa necontenit activitatea, de a-și îmbogăți cunoștințele șl mijloacele publicistice, de a răspunde exigentelor mereu sporite al® publicului cititor.în calitatea sa de comunist, de militant pentru nou în toate sferele vieții sociale, ziaristul luptă, totodată, pentru nou In propria sa profesiune, luptă cu sine însuși pentru a îndepărta zgura rutinei, tentația superficialității. Adesea e o luptă nevăzută — pornind de la aprofundarea cunoașterii, a înțelegerii vieții, a transformărilor revoluționar® din conștiința oamenilor și sfîrșind cu efortul de a oglindi cit mal expresiv, la adevăratele sale dimensiuni, complexitatea operei Istorice de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, spiritul creator al politicii partidului. Nu ® ușor și nu întotdeauna eforturile ziaristului sînt Încununate de reușită. Dar ceea ce îi dă forță și încredere de neînvins în reușită este îndrumarea primită zi de zi din partea conducerii partidului, atenția și prețuirea cu care este înconjurată activitatea sa. sporindu-I înalta răspundere față de cuvîntul scris.Căci a fi ziarist comunist, inalnt» de a fi o profesie, este o menire, un angajament. Și, mai mult decit o profesie, un titlu care onorează. Un titlu care se cere, de aceea, continuu onorat de flacăra pasiunii revoluționare.

I i



PAGINA 2 SC1 NT El A — vineri 15 august 7975

CEHU-SILVANIEIPIATRA NEAMȚREALIZA
din acest an, lucrărileMAI MULT

Ancheta noastră pe două șantiere
din industria lemnului

Combi-

La

■

I

Ion TEODOR

Livrări suplimentare la export
JJ

inginerii și tehnicienii
din Sinaiamecanică finăse asigure

Mureșan).

ADUNĂRI GENERALE

la combinatul de prelu- lemnului, întreprinderea

Cristian ANTONESCU
Ion MANEA 
Gheorghe RUSU

de de- panou-

luniîn cadrul noului combinat

baze de recepție, care Fundulea, lucrările au în- vreme, astfel înde depozitare

«lnță pină la începerea re- Se pune însă pro- aprovizionării cu asfaltat, material acoperirii florii-

culesul!

AUGUST-LUNA RECORD PE TOATE ȘANTIERELECONSTRUCTORII AR PUTEA
Sector economic Important, Industria lemnului beneflclazâ șl în 

acest an, ca de altfel pe parcursul întregului cincinal, de însemnate 
fonduri de investiții destinate construcției unor noi unități de profil, 
dezvoltării și modernizării celor existente. Pe majoritatea șantiere
lor, activitatea se desfășoară normal, sînt evidente eforturile depuse, 
deopotrivă, de constructori, beneficiari și titularul de investiții — 
Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții — pen
tru rezolvarea operativă a greutăților întîmpinate și atingerea unul 
ritm de execuție cît mai ridicat, in continuă creștere.

Totuși, nu în toate cazurile conlucrarea dintre factorii menționați 
șl coordonarea eforturilor acestora de către titular au atins cota de 
exigență și răspundere impusă de urgentarea ritmului de execuție. 
Destule probleme, deloc mărunte, care apar pe unele șantiere nu-șl 
găsesc soluția decît cu greutate, cu o mare irosire de timp. Care 
sint cauzele unei atari situații, ce trebuie făcut pentru Imediata lor 
înlăturare ? lată concluziile investigațiilor efectuate pe două dintre 
aceste șantiere.

Dacă organizarea 
ar fi mai bunăDupă 7 executate pentru prelucrarea lemnului din Piatra Neamț reprezintă abia 40 la sută din planul anual. Motivul principal ? Pină Ia începutul lunii iulie, șantierul a resimțit serios lipsa unor importante efective de lucrători și utilaje de ridicat, precum și lipsa unor proiecte de execuție absolut necesare realizării pe un front larg a lucrărilor de construcții-montaj. Pentfu înlăturarea acestor neajunsuri, biroul Comitetului județean de partid Neamț a trecut hotărît la acțiune. Iar prima dintre măsurile luate a constat în convocarea pe șantier a tuturor factorilor cu răspunderi față de această investiție : proiectant, beneficiar și constructor. împreună, a- ceștia au efectuat o analiză realistă a greutăților ivite, a posibilităților pentru imprimarea unui ritm de muncă mai intens la toate punctele de lucru. Efectele acestei intervenții au fost imediate și deosebit de pozitive : citeva zile mai tîrziu au și fost aduse aici încă 2 macarale de mare capacitate, forța de muncă s-a dublat, iar proiectele au fost livrate aproape în întregime. Este de la sine înțeles că toate aceste măsuri, spiritul sporit de răspundere care s-a imprimat în munca de zi cu zi a factorilor menționați s-au răsfrînt în modul cel mai favorabil asupra mersului lucrărilor. Dovada : numai In luna iulie a fost executat un volum de lucrări aproape egal cu cel realizat in cinci luni anterioare.

Dln păcate insă, tn ultimele zile ritmul de muncă n-a sporit progresiv în intensitate, ci, dimpotrivă, a scăzut brusc. De ce ? „O primă cauză se datorează faptului că șantierul nr. 2 Săvinești — constructorul general al investiției — nu se hotărăște să organizeze munca în două schimburi, îndeosebi la utilajele de mare eapacitate", ne-a precizat ing. Eugen Blaga, din întreprinderea beneficiară. Calculele făcute împreună cu conducerea șantierului arată clar câ. numai pe această cale, se pot executa lunar lucrări suplimentare de construcții-montaj in valoare de a- proape 1,5 milioane lei. Mai mult, conducerea șantierului a neglijat a- tacarea unor lucrări deosebit de importante, printre care cele de la centrala termoelectrică, cu toate că utilajele au și început să sosească. Urgentarea acestei lucrări este impusă și de rolul ei la asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea lucrului în anotimpul friguros.O altă cerință care se ridică eu a- cuitate pe acest șantier vizează prezența efectivă a proiectantului alături de constructor și beneficiar Ia fiecare punct de lucru, întrucit o serie de lucrări nu se pot derula cu viteza dorită, din cauza dificultăților create de omisiunile din proiecte, pe care nu are cine să le îndrepte. Bunăoară, la grupul de exploatare, lucrările au fost sistate deoarece din documentații lipsesc o serie talii referitoare la prinderea rilor prefabricate.Greutățile de pe șantierulnatului de prelucrare a lemnului din Piatra Neamț sint destul de mari, vizează o gamă largă de probleme, dar înainte de orice vizează insuficienta răspundere cu care constructorul și proiectantul își primesc îndatoririle ce le revin.

Dacă documentația 
nu s-ar lăsa așteptatăIn orașul Cehu-Silvaniei din județul Sălaj se află in construcție o fabrică de mobilă. Cum se derulează la ora actuală lucrările (le constructii- nmnta.j ?Răspunsul l-am primit din partea Ing. Mihai Cojocneanu. șef de lot în cadrul grupului de șantiere Cluj, conducătorul lucrărilor de pe această platformă de investiții : „Pe răspunderea noastră, am demarat activitatea pe acest șantier. Din păcate, nici la această oră. beneficiarul, și anume întreprinderea de prelucrare a lemnului din Satu-Mare, n-a întocmit încă toate formele legale cerute de deschiderea finanțării la această lucrare. Mai mult, resimțim din plin lipsa unor proiecte de execuție nelivrate la timp de proiectant și beneficiar".Care este punctul de vedere al beneficiarului ne-a fost mai greu să aflăm, deoarece tov. Traian Borhi- dan. inginerul șef al unității, și-a declinat orice competentă în materie.— De această lucrare s-a ocupat directorul întreprinderii noastre, dar el este plecat în concediu. Ce pot să vă spun, „din auzite", este că Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții — titularul de investiții — a hotăvit să se adopte o nouă soluție constructivă în ce privește structura de rezistență a fabricii. Este vorba de realizarea unei clădiri cu mai multe etaje, în loc de unul singur, cum se prevăzuse inițial, fapt ce a obligat pe proiectant — Institutul de cercetări și proiectări pentru industria lemnului din Brașov — să refacă documentația elaborată, operație care

cere, evident, o anumită perioadă timp.Deci, asupra evoluției lucrărilor pe acest șantier, incertitudinea pune serios „amprenta" în prezent. Rămîne de neînțeles însă de ce nimeni, nici din minister, nici din partea proiectantului, nu-și dă osteneala să lămurească cît de cît lucrurile. Oare faptul că pe șantier lucrările executate se ridică doar Ia o cincime din volumul planificat reprezintă un amănunt chiar atit de lipsit de importanță ?— Comparativ cu graficele de execuție, rămînerile in urmă se cifrează cam la două luni, ne spunea tov. Cojocneanu. Și nu trebuie omis că aceste restante le înregistrăm tocmai în lunile cele mai favorabile ale a- nului, perioadă în care am putea nu numai să îndeplinim integral prevederile de plan, dar chiar să și devansăm o serie de lucrări importante.Afirmațiile constructorului sînt p« de-a-ntregul îndreptățite. Să mal a- dăugăm că, în scurt timp, tot după grafice vorbind, specialiștii din întreprinderea bucureșteană „USTOC" urmează să se prezinte pentru realizarea lucrărilor de instalații și montaj. Cum însă, dacă fronturile de lucru sint, pur și simplu, inexistente ?In loc de concluzie se cuvine reținută opinia constructorilor cu care am discutat In cursul investigațiilor noastre. Toți au fost de acord că, dacă marile probleme cu care este confruntat șantierul ar fi rezolvate rapid, sînt suficiente condiții încă pentru punerea în funcțiune a fabricii de mobilă cu 3 luni mai devreme. Ce au de spus în această privință Institutul de proiectări, beneficiarul și forurile de resort din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții ?
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In cadrul pregătirilor care se fac pentru stringe- rea în cit mai bune condiții și fără pierderi a culturilor de toamnă — floa- rea-soarelui, porumb și altele — o atenție deosebită trebuie acordată asigurării spațiilor de depozitare. Pregătirile trebuie intensificate cu atît mai mult cu cît. în județele din sudul tării, recoltarea florii-soarelui va începe peste aproximativ 10—12 zile. în această ordine de idei, trebuie să se urgenteze eliberarea, curățirea și dezin- fectia magaziilor, în special a celor care în prezent sint ocupate cu produse de vară, precum și construirea spatiilor noi de depozitare.In întreprinderile Centralei de valorificare a cerealelor, obiectivele de investiții — pătule și platforme betonate necesare depozitării porumbului — trebuie să se termine pină la 30 septembrie. Este adevărat, pină la 1 august, planul valoric de investiții a fost îndeplinit în proporție de 70 la sută la pătule și de 75 la sută la platforme betonate. Totuși, prea puține lucrări sint terminate. Astfel, sint gata să primească noua recoltă de rumb numai 3 la sută pătulele prevăzute a construi și 10 la sută platformele betonate, mod deosebit trebuiegentate lucrările in unele
po- dinse dinTnur

(Urmare din pag. I) RE-TREPRINDEREA DE ȚELE ELECTRICE SUCEA
VA s-au înregistrat economii de 1 250 000 kWh la consumul propriu tehnologic de energie electrică. Cum, prin 
ce mijloace ? Ne răspunde lng. Radu Roman, director adjunct al întreprinderii :— Mai lntti, prin autodo- tere s-au realizat celule de măsură pentru determinarea pierderilor zone, ceea prevenirea nea, peste stațiile de fost automatizate, prin aplicarea desprinse din energetice s-au obtinut noi rezultate in gospodărirea energiei electrice, concomitent cu transportul și distribuția acesteia in condiții de maximă siguranță.Iată o recentă secvență 
de muncă edificatoare în acest sens. Vint năprasnic, ploaie torențială. Se intre- lor de rupe alimentarea cu energie electrică a localității miniere Ostra. Urgent, de la 
Gura Humorului sosesc •chipela de energeticieni

de energie pe ce a facilitat lor. D« aseme- 70 Ia sută din transformare au Apoi, măsurilor bilanțurile

județe din. sudul țării — Ilfov, Ialomița, Olt — unde, după cum se știe, stringe- rea recoltei începe mai devreme.Oprindu-ne asupra situației din. județul Ilfov, trebuie precizat de la bun început că la floarea-soare-
coltării. blema carton necesar soarelui. Din repartiția pe trimestrul III. de 37 000 mp, pină în prezent s-au primit numai 9 000 mp. „Cantita-

parte din obiectivele prevăzute în planurile de investiții sint gata să primească noua recoltă.ba,za de recepție din Bu- dești, de pildă, o echipă formată din 12 meseriași lucrează cu spor la amenajarea noilor pătule cu o ca-

lui există un deficit de spații de depozitare de peste 40 000 tone. Tinindu-se seama de livrările care se vor face in perioada următoare, întreprinderea județeană pentru valorificarea cerealelor a calculat că trebuie să se amenajeze a- rioaie cu o capacitate de 16 000 tone pentru păstrarea temporară a florii-soarelui. La multe printre Vadu-Lat, ceput dincît spațiile vor putea fi date în folo-

tea pentru care avem repartiție nu acoperă întregul necesar, ne-a precizat tov. Corneliu Trandafirescu, director adjunct fov. Dar dacă cantitate nu o acum, nu vom naja în timp util necesare pentru rea florii-soarelui".O atenție deosebită trebuie acordată construirii de pătule si platforme betonate pentru depozitarea porumbului. La bazele de recepție din Giurgiu-Nord, Sărulești, Progresul, o bună

al I.V.C. liniei această vom primi putea ame- spațiile depozita-

pacitate de 540 tone. „Am putea mobiliza un număr și mai mare de meseriași pentru urgentarea lucrărilor. ne-a spus tov. Gheorghe Rădulescu, șeful bazei de recepție. Ne lipsesc însă unele materiale. printre care balastul și „cleștii" pentru încheierea acoperișurilor. De asemenea, nu dispunem de cartonul asfaltat necesar la acoperirea pătulelor".Dar, în timp ce în majoritatea unităților se fac e- forturi pentru urgentarea lucrărilor, la baza de recepție din Oltenița domnește o

acalmie totală. Din calculele făcute rezultă că nu sint asigurate spatii pentru2 000 tone floarea-soarelui. Totodată, pentru păstrarea porumbului trebuie să se construiască 4 pătule cu o capacitate de 1 600 tone și3 200 mp de platforme betonate. Tov. Alexandru Păun, șeful bazei, incerca să ne convingă că pină la 30 septembrie pătulele vor fi gata. Această afirmație nu are insă nici un suport material, deoarece lucrările nici nu au inceput încă. Curtea bazei de recepție este plină de materiale de construcție, dar care deocamdată stau in așteptarea constructorilor. Platforma pe care trebuie să se amenajeze ariotaielc pentru de-' pozitarea florii-soarelui este ocupată in momentul de fată cu o mare cantitate de griu. Organele agricole din județul Ilfov trebuie să intervină de urgentă pentru rezolvarea situației de la baza de recepție din Oltenița. După ce va începe recoltarea și in bază vor fi aduse zilnic zeci de tone de produse va fi mult mai greu să se găsească timpul și forțele necesare pentru amenajarea spatiilor de depozitare. A- cest lucru este valabil și pentru celelalte baze dc recepție, unde lucrările sint rămase in urmă.
Activitate Intensâ In portul Constanța

o Articolele de sticlărie menaj fabricate la Turda sînt mult solicitate la export. în acest an, peste 80 la sută din producția de sticlă menaj este contractată cu parteneri din 16 țări, printre care S.U.A., R.F.G., Anglia, Canada etc și, mai recent, Elveția. în primul semestru, sarcinile de export au fost depășite simțitor. Deși inundațiile au perturbat producția, în ultimele două deCade ale lunii iulie au fost recuperate toate rămînerile în urmă și planul pe întreaga lună a fost depășit cu peste 5 la sută. In prezent, livrările suplimentare la export sporesc zi de zi. (Al.
e De crate a de tricotaje „Miorița", întreprinderea de mașini-unelte „înfrățirea", cooperativa „Electrome- tal“ din Salonta și de la alte unități economice din județ au

conduse de Vasile Pop și Ioan Boca. Este ora 17. Mai multi stilpi electrici sînt avariați, conductorii rupți. Se muncește intens. Noaptea, la lumina farurilor de la mașini, continuă lucrul. Ora 1 noaptea. Ostra pri-

fost expediate suplimentar la export o serie de produse. Colectivul de la Combinatul de lianți si azbociment Aleșd, de pildă, realizînd zilele acestea planul fizic de livrare a cimentului la export pe anul 1975, s-a angajat să producă și să livreze suplimentar, pină la finele anului, 80 000 tone ciment. (D. Gâță).• Colectivul întreprinderii de prelucrare a lemnului din Rădăuți înregistrează „la zi" livrări suplimentare de mobilă la export in valoare de aproape 2 milioane lei valută. In același timp, unitățile Combinatului de prelucrare a lemnului Suceava au expediat partenerilor străini, peste prevederile de plan, 31 000 metri pătrati plăci aglomerate din lemn, precum si aproape 600 tone plăci fibrolemnoase dure și melaminate. (Gh. Parascan).

ției de energie planificate— s-au economisit 12 623 tone combustibil convențional, angajamentul anual la acest capitol fiind astfel realizat și depășit.— Formația mea de energeticieni — ne spunea
despre numeroa- de muncă remar- colectivului insă

Fruntași din unități
fruntașe

mește din nou energie electrică.La ÎNTREPRINDEREA ELECTROCENTRALE MUREȘ aflăm că, printr-o rațională conducere a regimurilor optime de funcționare a agregatelor energetice, prin reducerea timpi- staționare pentruopriri accidentale, prin lucrări de reparații de bună și foarte bună calitate, în șapte luni din acest an — odată cu depășirea produc-

au decis muncitorii, 
de la întreprinderea de

maistrul Ilie Jițeanu — asigurind o bună organizare a locurilor de muncă, a reușit să scurteze durata reparațiilor la agregatele termoenergetice, să realizeze deci o mai mare disponibilitate de funcționare a o degrupurilor și, implicit, substanțială economie combustibil.însumate, efectele asemenea preocupări concretizat, întreprinderii, în 
de 8,9 milioane kWh euer-

unor s-au pe ansamblul 
economii

gie electrică, față de angajamentul anual de 5 milioane kWh.Vorbind sele fapte cabile aletreprinderii, nu putem nu amintim un exemplu semnificativ în acest sens. Efectuarea unor îmbunătățiri tehnologice, concepute și realizate de un colectiv condus de ing. Vasile Cocoș, a permis funcționarea cu o singură pompă de alimentare a grupurilor de 200 MW, ceea ce a dus la o economie de aproape 6 milioane kWh energie electrică.Desigur, nu am relevat decit unele din faptele de muncă, din realizările de prestigiu ale energeticieni- lor tării. Rezultate meritorii au obtinut și obțin zi de zi și alte colective de unități din acest sector. Asemenea succese, ce se vor amplifica pină la 23 August, atestă entuziasmul și hotărîrea oamenilor muncii din această ramură de a lucra „la cea mai înaltă tensiune" pentru a asigura energia necesară economiei naționale, țării.
Ion LAZAR

Dezbaterile din adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii de la întreprinderea de mecanică fină din Sinaia s-au desfășurat în spiritul exigentelor și sarcinilor formulate la recenta Plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și a României. Au fost analizate, înaltă responsabilitate rească, rezervele interne, tile de care dispune pentru a spori producția, pregăti în mod corespunzător îndeplinirea sarcinilor din anul viitor. S-a relevat astfel că, deși această imitate a avut de suferit de pe urma inundațiilor, totuși, prin hărnicia și abnegația oamenilor, pagubele și restanțele de producție au fost în scurt timp recuperate în întregime. Studiile și consultările cu oamenii din ateliere și secții a,u permis dublarea angajamentului pe acest an la producția globală și reducerea mai accentuată a cheltuielilor, îndeosebi de fonduri valutare, prin diminuarea consumurilor de S.D.V.-uri. de piese de schimb și prin renunțarea la o serie de mașini-unelte, .care ar fi trebuit aduse din import. De altfel, problemele limitării la strictul necesar a importului, economisirii de fonduri valutare s-au aflat in centrul dezbaterilor din adunarea generală.— Pină acum, nod am conceput și executat cu forțe proprii diferite mașini-unelte și agregate, ceea ce ne-a permis să renunțăm la unele importuri — a spus, in cuvîntul său, inginerul tehnolog Petre Furdea. A- cum însă trebuie să facem cu mult mai mult : să ne dezvoltăm rapid sectorul de autodotare, să asigurăm la timp mașinile pe care le cere dezvoltarea întreprinderii în anul viitor. Avem proiectanți și specialiști buni, însă putini ; avem un sector de auto- utilare bun, dar a cărui capacitate de producție este insuficientă pentru necesitățile actuale. De aceea, solicităm Centralei industriale de toare și mașini agricole din Brașov să ne sprijine operativ pentru ca agregatele de mare tehnicitate pe care le putem fabrica noi, să le realizăm la timp. Sînt probleme de finanțare, de aprobări, in fond de decizii, care, după cum se observă, se rezolvă cu încetinitorul. Sperăm că

Sociale cu muncito- posibilită- colectivul pentru a

trac-

acum, procedîndu-se în spiritul exigențelor recentei plenare, aceste piedici artificiale în calea inițiativei pentru extinderea autoutilării vor fi înlăturate de către centrală, minister. de către organele de finanțare.Continuind ideea de reducere a importului printr-o susținută auto- utilare, șeful atelierului de proiectare, ing. Gheorghe Irimoiu, a arătat : „Nu este economicos să cumpărăm. cu valută, anumite componente ale produselor noastre, cînd le putem face noi. Dar pentru aceasta ne trebuie mașini-unelte și, pentru a le putea realiza noi, este nevoie ca ministerul nostru de re-

acest an s-a prevăzut să prin import 20 la sută din S.D.V- urile necesare. Dar, analizind cu a- tenție posibilitățile de a renunța la unele importuri, de a executa cu forțele noastre anumite scule, am ajuns la concluzia că numai 2 la sută din S.D.V.-uri trebuie importate.Un alt aspect al problemei l-a a- dus in discuție strungarul Viorel Gu- leș : „Uneori este de-a dreptul imposibil să aducem, chiar plătind foarte mult, anumite scule și dispozitive. Acest lucru trebuie să ne îndemne pe noi toți să le folosim cu mare grijă, să le valorificăm la maximum pe cele pe care le avem. Și,

ALE OAMENILOR MUNCII
sort să stabilească mai rapid cin* va executa proiectul". Referindu-se, apoi; la faptul că se importă cu multă ușurință o serie de piese care s-ar putea fabrica în țară, vorbitorul a făcut propunerea ca ministerele sau centralele industriale care coordonează sectoarele de chimie, de prelucrare a țițeiului să trimită specialiști care să se consulte cu cadre din uzină pentru a stabili uleiurile speciale, lichidele de răcire speciale, garniturile și materialele pentru tanșare care trebuie asimilate urgență în producția ourentă.In cadrul dezbaterilor au fost duse in discuție și anumite aspecte legate de calitatea unor produse provenite din import. Bunăoară, maistrul sculer Ion Grama a spus că anumite produse din import nu sint exigent recepționate. Se vede treaba — a spus vorbitorul — că recepționerii s-au lăsat adesea amăgiți de renu- mele unei firme sau al alteia și nu s-au mai uitat ce marfă este în ambalaj. Astfel, anumite cuțite speciale, broșe cu profil oval, role speciale, capete pentru mașină și alte piese pot fi și, uneori, chiar sint executate in sculăria uzinei, de aceeași calitate și, adesea, chiar mai bună decît a celor sosite din străinătate cu etichete frumoase. în planul nostru p«

fide
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tn acest scop, sint de părere că Inițiativa muncitorească «Să gospodărim și să folosim rational S.D.V.- urile» trebuie să fie mai mult popularizată, mai ferm susținută și extinsă la toate locurile de muncă, ur- mărindu-se zilnic și săptămînal la panoul de întrecere evoluția consumului de scule".La rindul lor, inginerul metalurg Alexandru Teodorescu, Victor Gheor- ghiță, șeful controlului tehnic de calitate, Petre Jipa, de la serviciul de aprovizionare, și elți vorbitori s-au referit la faptul că și alte întreprinderi din țară trebuie să facă eforturi mai mari pentru a se asimila in producția de serie piese și repere care se aduc astăzi din străinătate. Dar nu numai să le asimileze, ci și să le realizeze la un înalt nivel calitativ. Vorbitorii au dat exemple chiar de la întreprinderea „Tractorul" din Brașov — beneficiara produselor întreprinderii din Sinaia — care le livrează unele semifabricate (forjate) ce nu corespund exigentelor producției de mecanică fină. Acest lucru se întîmplă și cu Fabrica de cauciuc din Brașov, care, de cîțiva ani, produce unele garnituri de cauciuc ce nu se ridică la nivelul de calitate al celor importate.Pe baza propunerilor făcute, In »-

dunarea generală s-a hotărît executarea in acest an, în plus, a unui a- gregat pentru prelucrat lăcașul filtrului pompei de injecție, a unei mașini de lepuit semiautomate pentru modele clin ceară, a unui cuptor cilindric vertical, precum și a altor utilaje și mașini de înaltă tehnicitate, toate acestea in valoare de peste 2,5 milioane lei. Totodată, se vor realiza o serie de S.D.V.-uri și piese de schimb care vor determina economisirea a circa un milion lei iva- lută. Aceste eforturi pentru reducerea la maximum a importului vor fi corelate cu intensificarea preocupărilor pentru modernizarea produselor, diversificarea aparatajului de injecție pentru tractoare, autocamioane, locomotive, nave. Astfel, pină la sfirșitul anului, o mare parte din produse vor fi modernizate sau înnoite.Adunarea a prilejuit dezbateri deschise, exigente, in spirit muncitoresc, comunist, a permis relevarea unor soluții eficiente pentru problemele producției, ale asigurării aprovizionării tehnico-materiale. Participanta ar fi dorit să cunoască șl punctul de vedere al conducerii centralei, să ia notă de angajamentul a- cesteia de a sprijini eforturile colectivului întreprinderii și de a transpune în practică propunerile viabile făcute aici. Din păcate, reprezentantul centralei industriale de resort, ing. Vlad Barzacovschi, nu a răspuns la nici una din problemele ridicate în adunare, a căror rezolvare este de competența centralei. De aceea, toți cei de față au considerat pur formale atit prezența reprezentantului amintit, cit și cuvîn- tul său în adunare.Independent insă de această atitudine distonantă față de spiritul adunării, participanții și-au manifestat ferma lor hotărîre de a transpune în practică angajamentele asumate, de a acționa cu stăruință pentru buna gospodărire a patrimoniului întreprinderii, pentru sporirea eficienței activității productive, de a face tot ce le stă în putință pentru a-și spori contribuția la reducerea e- forturilor valutare ale statului.
Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scinteii“
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Să muncești astfel 
incit să nu poți 

spune „nu se poate"9 octombrie 1973 este ziua cînd secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, aflat in mijlocul muncitorilor și specialiștilor gălățeni, analizînd pină la detaliu perspectivele, a rostit cifra de 10 milioane tone oțel, cifră incorporată astăzi în Directivele Congresului al XI-lea, devenită deci țel suprem al tuturor celor care, cu efort și pricepere, au sădit la Galați să- mința de foc a metalului.Și, ca de obicei, așa cum s-a întîmplat cu orașul de la Mila 83 din perioada reconstrucției încoace, nici un cuvînt, nici o idee exprimată in documentul de partid nu a rămas fără acoperire în fapte. Astăzi Galațiul este în primul rind o școală a siderurgiei, pentru că are oameni pricepuți, pregătiți, formați la întilnirea cu tehnica cea mai înaltă, pentru că, in neîntrerupta lor confruntare cu noul, au reușit ei înșiși să devină promotori ai unor inițiative de răsunet.Anul 1975 a fost, în acest sens, un an al verificării acestor potențe. La 30 aprilie intra în funcțiune furnalul al patrulea, o adevărată premieră industrială, căci noutățile tehnice cu care a fost îmbogățit acest colos de 1700 mc fac din el un performer al producătorilor de fontă de pe platformă. Noile tehnologii — cu totul originale — poartă de această dată pecetea inteligenței specialiștilor- gălățeni.în ultima noapte de mai din acest an s-au aprins „luminile" la blocul 2 oțelărie, prima șarjă de oțel a celui de-al doilea converti- zor fiind trecută în contul celor 10 milioane. A intrat apoi în funcțiune, la 12 Iunie, cea de-a patra baterie de cocs a uzinei cocso- chimice. Gigantul de la Dunăre respiră în ritmul viitorului cincinal.La combinatul siderurgic, aproape din doi lucrători este comunist. Nu problemele acute ale producției slebing, furnale, L.B.R. sau L.B.C. găsit rezolvarea prin dezbaterea lor în adunările generale de partid. Și. spre deosebire de anii de început, astăzi expresia „nu se poate" și-a pierdut aproape definitiv circulația.Tovarășul Corneliu Velincov, directorul general al C.S.G., ne face cunoscut că cincinalul următor reprezintă pentru platforma gălățeană „integrarea totală a producției siderurgice". Aceasta înseamnă, printre altele, dublarea producerii oțelurilor aliate, diversificarea produselor din prima prelucrare — prin producerea de table electrotehnice refractare și inoxidabile și introducerea celei de-a doua prelucrări a tablei zincate și cositorite. în cîțiva ani producția de oțel a țării se va dubla ; și dacă acum ponderea Combinatului siderurgic de la Galati este de o treime din producția tării, mîine va crește la jumătate.
Radu MACOVEI

Din vatra hărniciei

pacității parcă nu Impresionează, ca un alt obiectiv, care nu s-a mai construit pină atunci.Și, totuși, în ultima săptămînă la laminorul nr. 2 de sîrmă a existat o agitație deosebită, ca la marile premiere industriale cu care pămîntul nostru românesc s-a obișnuit atît de mult în anii socialismului. A fost o agitație deosebită pentru că obiectivul — unul dintre cele mai importante din actualul cincinal, menit să mărească capacitatea de laminare a combinatului cu 280 000 tone pe an — s-a înscris ca ceva grandios, ca o realizare inedită pentru proiectant (I.P.L. București), constructor (I.C.S. Hunedoara) și beneficiar (C. S. Hunedoara). De ce ? Pentru că acest laminor cu două fire este de concepție românească, pentru că aproape toate utilajele au fost realizate în țară, pentru că l-au construit hunedore- nii, în strînsă legătură cu marii furnizori de utilaje siderurgice de la I.C.M. Reșița, „1 Mai" Ploiești, „23 August" București. Și mai constituie o realizare inedită pentru că toate operațiile tehnologice ale laminorului sint mecanizate și automatizate și pentru că, în final, după ce perioada de rodaj va trece, laminorul va avea o viteză de laminare de 40—45 metri pe secundă, dublă față de viteza vechiului laminor....Nu s-a dormit cîteva zile și nopți, febra marilor pregătiri aducînd insomnie sutelor
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dezvoltarea■ 99

armonioasă a
tuturor județelor"e o inimă a uzinei, am corectat maistrul VladCentrala termică zis eu. „Nu, m-a Georgescu, este inima întregii platforme industriale a Botoșanilor". La ora aceasta, poate, afirmația nu se acoperă integral. Pentru că extinderea centralei nu s-a terminat, e în curs de execuție, mai sint oare-

cultură de sfeclă de zahăr cu o densitate de invidiat chiar și de cei din Cioroboreni (deținători în prezent ai titlului de Erou al Muncii Socialiste pentru rezultatele la cultura sfeclei de zahăr) care pot fi siguri că Oprișorul va avea un cuvînt greu de spus în competiția producțiilor ridicate, din moment ce fiecare sfeclă, la o densitate de 80 000 de plante la kilogram.„Ceea ce se vede tele unei întîmplări ing. Nicolae Vilcea — este consecința acelei discipline a muncii liber consimțite devenită „statut" de viață pe care o sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Ia plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. De pildă, întreținerea culturilor, în condițiile precipitațiilor abundente din acest an, a necesitat ca oamenii să lucreze cu ora. printre ferestrele ploii și chiar pe ploaie sub protecția mantalelor impermeabile". Peste 1 600 de cooperatori semnează zilnic în condica muncii pe ogoarele cooperativei agricole, iar la reușita realizărilor din acest an — pe lingă competenta inginerului-șef — a- portul mecanizatorilor, al șefilor de fermă Flori Eugen, Nicolae Predi. Constantin Miu- lescu a fost decisiv. Am plecat de aici cu carnetul de reporter plin cu semne de

hectar, cîntărește unnu constituie rezulta- fericite — ne spunea

colectiv, s-a întovărășit cu niște băieți nu tocmai buni de la care a împrumutat temporar unele deprinderi deloc folositoare. Pînă cind, într-o zi, cineva îl trimite la șeful secției. Acolo era și maica lui. Venise îngrijorată, tocmai din împrejurimile Reghinului. Cu căldura și cu priceperea ei de mamă, in urma unui dialog cu fiul ei despre toate cele întîmplate, dialog care probabil nu i-ar fi reușit nici celui mai bun pedagog, mama și-a așezat feciorul cu picioarele pe pămintul sănătos al datoriei sociale, i-a urat sănătate și mult bine. Apoi, mare a fost bucuria ei de mamă cînd, la scurt timp, a primit o altă scrisoare din care afla că, in urma vizitei ei la întreprindere, băiatul s-a schimbat mult în bine. Ca dovadă, din reglor a fost promovat ajutor de maistru și acum răspunde de buna funcționare a 25 de războaie de țesut.Dar cine le scria părinților ? Șeful secției țesătorie, loan Buta, membru al comitetului de partid din întreprindere. Este în practica organizațiilor de partid de la „Textila" de a încredința comuniștilor o asemenea sarcină.La Cisnădie se califică tineri veniți din toate colțurile țării. Dar ei trebuie nu numai calificați, ci și educați. Așa se face că

Suia trăim?
Poftiți in casă!

ZIARELE JUDEȚENE TRANSMIT „SCÎNTEII

ȚARA, OAMENII

Armonie și echilibru — caracteristici ale nou arhitecturi din Zalâu

de la și-au atentă

și chibzuințe!
rasare un orașPuternica cooperativă agricolă de producție a creat, realmente, o nouă istorie a Scor- niceștilor. cu recorduri cerealiere de primă mărime. Cele 16 ha de seră, complexul avicol, fabrica de sticlă, cea de cărămidă etc., inaugurează cu certitudine pionieratul unei industrii prospere. Valoarea producției industriale a atins in 1974 32 milioane lei, cu 2 milioane peste plan. De pe această platformă solară, locuitorii comunei, prin hărnicie și inteligență, au deschis ferestre de lumină tinărului oraș. Cetățeni ca Aurel Mateescu. Ion Dinu. Radu Co.jocaru. Nicolae Popa, Alexandru Bărbulescu. pentru a cita doar cîțiva. și-au înfrumusețat localitatea cu înalt spirit de dăruire, i-au modelat chipul, după propriile lor aspirații. Cuantumul lucrărilor edilitar-gospodărești realizate prin muncă patriotică in 1974 depășește suma de 1 milion și jumătate. Semnificația acestor cifre legitimează vocația de buni gospodari a oamenilor din Scorni- cești, răspunsul concludent al deputaților dat celor care i-au ales.în cincinalul următor, Scorniceștii întră în drepturile unui adevărat centru econo- mico-social cu caracter urban. Construirea a 196 apartamente, cu spatii comerciale la parter, a unui hotel, a unui spital cu 200 locuri și policlinică, a unei creșe și a unei grădinițe cu 100 și, respectiv, 180 locuri, a sălii de gimnastică, stadionului etc. — iată cîteva din edificiile ce vor împodobi harta prosperă a localității.Așadar, din vatra de proverbe și zică- tori a satului urcă revelator coloanele albe ale orașului. în adîncul incandescent al betonului se vor păstra însă elementele valoroase ale arhitecturii locale. Prețioasele indicații date cu la baza munei : pot construi decît ținînd seama de țiile și specificul fiecărui popor, în re localitate și comună în parte ; uităm specificul și tradițiile, să le văm și să le ridicăm la un nivel superior. Să avem permanent în vedere că putem obține rezultate bune nu prin grandomanie și risipă, ci printr-o bună gospodărire și chibzuință".Construirea celor 27 microblocuri. cu cîte 

2 apartamente, inaugurează convingător preocuparea atentă a factorilor responsabili în abordarea unui stil arhitectonic suplu, armonios, lipsit de ostentație, fundamentat pe elemente tradiționale.

de bărbați care au plămădit acest colos ordonat, pus la punct ca o farmacie. A da numele citorva dintre constructori sau si- derurgiști care, intr-un fel sau altul, au contribuit la această operă ar fi o nedreptate pentru miile de anonimi care au concurat la finalizarea laminorului.Iată de ce preferăm să aducem cele mai sincere felicitări proiectanților, constructorilor, furnizorilor de utilaje, echipelor de montori ale combinatului nostru siderurgic, tuturor celor care în aceste zile de înaltă angajare muncitorească își văd visul împlinit.
Iile COJOCARU

A șaptea șarjă, 
solidaritatea
și carnetele
de studenți

Ia

ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ocazia vizitei la Scornicești. stau programului de dezvoltare „Socialismul și comunismul a co
rni se tradi- fieca- să nu culti-

Aurel GAGIU

Excelent!
De concepție
romaneascaAcum, cînd în hala noului laminor de C. S. Hunedoara se așteaptă primele cantități de sîrmă, cînd țaglele trec docil dar cu o viteză considerabilă prin caje spre a se transforma în cîteva clipe în „colaci", acum cînd constructorii laminorului s-au retras, lăsînd loc laminatorilor să stăpinească uriașele agregate, acum lucrurile par banal de obișnuite. Pentru că la Hunedoara s-a produs și pînă acum sirmă și mărirea ca-

Ia

Cine cunoaște complexul CIAN de combinatul petrochimic, cu specificul lui, cu un proces de fabricație ce impune o strictă disciplină. îi va da dreptate tinărului secretar al comitetului de partid, Vasile Stoica :— Aici lucrează cadre care au venit la Pitești de pe instalații similare, dar majoritatea o formează cei care au învățat chimia la noi. Cei vechi, cu experiență, i-au format și astăzi putem vorbi de colective' închegate, cu o mare putere de mobilizare....La Atrazin I aveam să descifrăm, cu ajutorul maistrului Marian Popescu, ceea ce numim solidaritate muncitorească. „Aici sint mulți tineri — spune maistrul Popescu. Cind mulți dintre ei făceau practică la noi, ca elevi ai școlii profesionale, investiția nu era gata. Au trecut patru ani de cînd am început producția. Acum sint muncitori cu o înaltă calificare".Adunare generală de primire In partid. în discuție, cererea lui Iuliu Obretin. „Cind am vorbit despre el, mi-am dat seama că biografia lui muncitorească se identifica cu activitatea noastră. Cu noi a lucrat de la început. A revenit din armată tot aici. îl cunoaștem cum ne cunoaștem pe noi. Vîrsta lui făcea parte din virsta noastră" — spune maistrul M. Popescu. Continuă : „Am văzut la ei dorința de a învăța. Ne-a părut bine. Au vrut să meargă la școli. Ne e greu, dar ne-am zis că. dacă ei cîștigă în experiență. în competență, ciștigul e pentru toți. Am avut dreptate cînd așa : se vede în rezultatele din în 1975 am avut cea mai bună a noastră. Constant 6 șarje. De și 7. Din 1973, niciodată n-am atîta atrazin în 24 de ore. I. Obretin. Manole. M. Soare. Badea Toancă sînt școala de maiștri ; C. Ion. Gh. Șiru — la subingineri".S-a înscris și maistrul, la 38 eubingineri. „C. Ion a făcut mine. Mi-e subaltern, iar după program, coleg de bancă. Nu pot să nu-i fiu exemplu". Și carnetul de student al comunistului M. Popescu ii probează cu notele — numai de 10 — hotărîrea. Se întîmplă, după rotația schimburilor, ca „elevilor" și „studenților" să li se suprapună programul. Sar ceilalți. îi aiută : fac schimb cu ei. Sar I. Cărbunaru. Gh. Șerban, D. Volintiru. Marin Barbu și ceilalți. într-un fel. a 7-a șarjă. cea de excepție — șarja succesului — aici își află sorgintea. în unitatea colectivului.

am decis producție, producție multe ori mai scos V. la C.Stanca,de ani, practică la la

Traian ULMEANU

Șl FAPTELE LOR 
in oglinda fidel 
a presei comuniste

cari Intîrzieri, dar, cu certitudine, CET-uI va deveni o inimă a platformei industriale. O inimă pompind necontenit abur tehnologic și apă caldă întreprinderii textile IUPS, întreprinderii „Electrocontact", fabricii de lapte praf, fabricii de piine — atîtor întreprinderi ce ilustrează rodnicia politicii partidului de armonioasă dezvoltare a tuturor județelor țării.— Asta inseamnă că nu aveți voie să intrerupeți nici o clipă funcționarea centralei.— Așa e. Noi lucrăm „foc continuu" — zimbește maistrul Georgescu.„Noi", adică cei 96 de maiștri și muncitori, cei mai mulți comuniști, de profesie fochiști. electricieni, pompagii, automatiști, laboranți, operatori. Citeva nume : Mihai Crețu, Aurel Muscalu, Teodor Ciobăniuc, Vasile Chisăliță, Gheorghe Vlădeanu, Constantin Strungariu. în fruntea lor, maistrul Vlad Georgescu, distins cu „Ordinul Muncii" clasa I, comunist și membru al comitetului județean de partid.Centrala e un sector de o importanță vitală pentru întreprinderea textilă și alte întreprinderi. Așa cum spunea maistrul Georgescu, aici oamenii trebuie să fie stabili, adică legați sufletește și prin responsabilitate profesională și politică de locul de muncă. Mai pleacă unul, doi, dar marea majoritate alcătuiesc un colectiv strîns unit. Complexitatea îndatoririlor și răspunderile sint mari și oamenii trebuie să le cunoască adine, pe parcursul multor ani do muncă. De altfel, centrala e și o școală în adevăratul peste 100 de fochiști seria sub îndrumarea și a altora.Inima platformei continuu și pentru aceasta oamenii respectă cu adincă înțelegere rigorile unei discipline ferme. Primul in respectarea normelor disciplinei este însuși comunistul Georgescu, șeful centralei.

exclamațil. convins fiind că Oprișorul constituie realmente o revelație. Și n-ar fi exclus să auzim în anul viitor de numele său pe podiumul laureaților recoltelor record.
Mircea CANȚĂJR

sens al cuvintuîui ; au învățat aici me- maistrului Georgescutrebuie să bată
Dorin BACIU

IWITOWL

Ce culturi
frumoase!

Dar ce oameni!Simbolic. înainte de orice, dacă ar trebui să dăm definiții. Oprișorul ar putea însemna în aceste zile o cifră : 6 000 tone grîu. Este contribuția acestei așezări mehedințe- ne la marea pîine a țării. Fiindcă pe mai bine de 2 000 ha — exact : pe 2 410 ha — cooperatorii din Oprișor au realizat și în acest an o producție bună, adică 3 440 kg grîu la hectar, mentinînd. în pofida calamităților care s-au abătut asupra lanurilor de grîu, o cumpănă sensibilă ce a permis realizarea unei medii bune pe județ. Un amănunt nu lipsit de semnificație : Oprișorul depășește la producția de grîu toate cooperativele agricole vecine. Si. vorbind despre griu, despre aportul Oprișorului la pîinea tării, performanța din acest an trebuie legată de munca inginerului-șef de aici, Nicolae Vilcea, tehnologul unității, omul a cărui viață se confundă cu însăși viata și ascensiunea cooperativei agricole lansată definitiv pe o traiectorie nouă, smulsă din- tr-o letargie care o sufoca cu multi ani în urmă.însoțiți de directorul S.M.A.-ului Bălăcită — ing. Ion Cînciu — și de inginerul-șef al Cooperativei agricole Oprișor. am parcurs citeva din tarlalele unității și am văzut lanuri de porumb care prefigurează, de pe acum, producții de 6 000 kg. Am văzut o

Vin turbinele; 
pietrei® moara 
pleacă la muzeuLocurile deapănă legende cu întimplări ce trec in fabulos, cu eroi al căror nume au străjuit codrii din împrejurimi în vremuri de restriște. Din folclor coboară cintecul arșiței, al fîntînii cu cumpănă, al răzorului ce-i despărțea pe moșneni de vrerea boierului, al unei dorinți care poate fi măsurată numai azi. în rînduri sensibil scrise cu lumina de peste zăvoaiele apelor se mai păstrează amintirea I Casa de sub deal, cu turnuri în ruină, unde Arghezi zărea auriul toamnei cestor locuri, poartă încă glasul șoptit sapei fără putere...Acolo unde Jilțul se vărsa in Jiu... Meșterii altor sape au dat luncii Turcenilor o nouă poezie. De cițiva ani, apele au fost împinse pe făgașe provizorii, pentru schimbările de mîine. Cupa și de astă dată pietre ale vieții purtate din vor întoarce iar, pe vaduri noi. Oamenii cărarea ; ridică un baraj pentru a le înfrunta într-un Iac de retenție, spre a le purta apoi pentru răcirea instalațiilor cetății de lumină ce o construiesc alături. Sînt oameni pe care îi cunoaștem. Au lucrat la termocentrala Govora, la Paro- șeni, la Mintia, la Rogojelu... Cine nu știe despre brigada lui Ion Dițescu, specializată în turnuri de răcire pentru termocentrale ? Cercuri cu diametrul de 100 m fiecare dau imaginea turnurilor ce se ridică. Prima verticală de la Turceni, primul turn de 115 m, va veni odată cu toamna și se va profila pe vechea imagine a rîndurilor scrise de condeierii locului. Acolo unde sapa se ridica pentru pietre de moară fi aduse turbine, va transforma in termocentrală va stelei ce-o făurim, al Stelei Turceni.

lor. de a- ; al
excavatorului a scos de moară, însemne secole. Și apele se aceleași locuri, in de azi le pregătesc

a tăia răzoare, de unde pleacă spre muzee vor din care scinteia apei se adevărată lumină. Lingă fi un oraș, un oraș al
I. MOC1O1

Scrisori
de mulțumireFaptele merită, desigur, să fie povestite. Viorel Lateș își făcuse intrarea in viată, cîștigindu-și existența prin propria-i muncă la întreprinderea „Textila" din Cisnădie. Tînăr fiind, departe de părinți, nou în acest.

se poartă corespondență cu oameni din Botoșani, Vilcea, Calafat, Mureș, cu oameni pe care expeditorul nu-i cunoaște, dar le scrie pentru că este vorba de buna creștere a copiilor lor, pentru că răspunde în egală măsură de viitorul acestor tineri.Un comunist, un om cu inimă „mare", îndeplinește o sarcină de partid cu pasiune, intervine calm cind observă un destin in derivă. De la o vreme, de peste tot din țară, primește scrisori de mulțumire.
G. BIMITRIE

A

wurbI înfrățirii 
din (Jartiera!

FlorilorAm vizitat o clădire frumoasă, cu trei niveluri, in Cartierul Florilor din Gheorgheni. Localnicii au retului".— Crearea noilor fabrica de mobilă, mobilă, dezvoltarea atras în orașul nostru multi tineri și tinere din părțile mai îndepărtate ale tării — ne spune Măyer Băla, secretarul comitetului orășenesc al U.T.C. Asigurarea condițiilor de locuit era o problemă care a reclamat o acțiune hotărită. comun al cămin al locuri.Nicolaede cămin. în postura gazdei ospitaliere, ne poftește să vizităm camera cu nr. 36 ocupată de el împreună cu încă trei tineri.Un coleg de cameră, Gergely Dezso, sosit tocmai acum de la lucru, afirmă : „Putem spune că sîntem împreună 24 de ore. Locuim împreună și muncim împreună la întreprinderea de piese turnate. Chiar și cursurile serale de liceu le frecventăm unul lingă altul".în camera nr. 18 — unde ne fntîmpină Săndor Vilma — atmosferă plăcută, un buchet de flori de cimp pe masă.— Ne înțelegem foarte bine, deși Maria Botezatu lucrează la secția de confecții, Eugenia Dinu la filatura de lină, iar eu Ia fabrica de mobilă. Știm că putem conta una pe alta ca între surori.Pe Anuta Gherman am intilnit-o in hala de producție a țesătoriei de stofe de mobilă. A venit din Bistrița. „Imediat după ce m-am angajat, mi s-a oferit să mă mut în cămin. Am primit cu bucurie. Și nu regret nici un moment că lucrez chiar la Gheorgheni. îmi place meseria mea, deși la început nu mi s-a părut ușor să supraveghez mai multe mașini deodată. Acum, cind in curînd absolv cursul de calificare, apreciez foarte mult ajutorul colegelor mele de muncă, fete din localitate. Tocmai datorită acestei atmosfere de prietenie simt că mă familiarizez din ce in ce mai mult cu fabrica, cu orașul și. bineînțeles, cu căminul nostru.„Casa tineretului" din Gheorgheni este un adevărat cămin al tinerilor muncitori, români și maghiari, unde se leagă zi de zi nedespicatele fire ale frăției adevărate.
BORBELY Lâszlo

unități industriale, ca tesătoria de stofe de fabricilor existente au
Prin efortul întreprinderilor s-a ridicat acest muncitorilor nefamiliști cu 226Dacău. președintele comitetului

...Sau, mai corect spus, în orășelul de la marginea municipiului Tg. Mureș. Rememorez citeva străzi noi intrate deja în actualitatea acestui loc cunoscut cîndva sub numele de Dîmbul Pietros. în nomenclatoare ele se numesc Ion Buteanu, Bulevardul 1848, Petru Dobra, Koos Ferenc, Parîngului... în total peste 8 000 de apartamente. 35 000 de locuitori. Asta înseamnă un municipiu de mărimea Sighișoarei !I-am căutat pe cîțiva dintre acești oameni, deveniți, recent sau mai de mult, locuitori ai cartierului. „La noi, aici, în acest Dimb, cum ne-am obișnuit să-i spunem acestei părți a municipiului, ca în întreaga țară, se construiește mereu și frumos !“. Augustin Cîmpean. cel ce făcea a- ceastă constatare, are 26 de ani, soția, Tu- dorica — 20 ; locuiesc pe strada Petru Dobra, una din străzile enumerate mai sus, la numărul 5. etajul III, ap. 10. El este tîmplar la I.P.L. „23 August", soția — lucrătoare la „Textila Mureș". Mereu și frumos pentru ei, pentru toți de aici. înseamnă grădinița și căminul pentru copii, aflata doar la un pas de bloc, școala nouă, modernă. în curs de construcție, situată și ea în preajmă. Este firesc ca. întrebîndu-i pe oameni de confort, să fii invitat : „Poftiți la noi acasă !“. Adică se apelează la argumentul cel mai convingător. La noi acasă, pentru Kertesz Francisc, profesor la Liceul Bolyai, nu înseamnă numai apartamentul de la numărul 9, de pe strada Ion Buteanu, ci ceva mult mai mult. Printre fireștile izvoare ale bucuriei include suprema frumusețe a oamenilor care transformă locurile, treptele urcate demn de un popor harnic, născut cu vocația visului și a construcției.Am redat impresiile citorva locuitori din cei 16 000 care locuiesc in cele peste 4 100 de apartamente date în folosință aici, oameni care consideră firesc ca „la noi acasă" să fie sinonim cu frumusețea și bucuria.
Lazăr

MW. <Mț» X « ....

Marinari de
lângă și d®

mari

LADARIU

cursa
fapte

*

Stația de radiocoastă „NAVROM". Printre rapoartele zilnice ale navelor aflate in cursă pe trei oceane : „Sălajul" cheamă Constanța........Aflind, in drumul nostru spreLiverpool, de marea bătălie pe care țara întreagă o poartă pentru cit mai grabnica refacere în urma inundațiilor. echipajul nostru se angajează să-și aducă o contribuție cit mai mare la această luptă eroică în care ne simțim încorporați. Vom lupta hotârit pentru reducerea timpului de staționare în porturile de descărcare și încărcare, pentru efectuarea unui volum cit mai mare de întrețineri, revizii și reparații cu mijloacele bordului, vom economisi o cantitate de combustibil superioară celei prevăzute în angajamentul:, inițial". Semnează căpitanul de cursă <-:lungă SergiusRusu. comandâHtuBcfergSttliîi, și strungarul,,, de bord Dumitrii Munteahu, secretarul or-- ganizației de partid.Și ca „Sălajul" simte, gîndește și acționează întreaga noastră flotă maritimă comercială. Cei peste 3 000 de navigatori români înscriu zilnic în cartea de aur a întrecerii file de cutezanță și de efort împlinit. Așa a procedat echipajul cargoului „Tîrgu-Mureș", în frunte cu căpitanul de cursă lungă Serghei Cârpo, în portul sirian Tartous. în mod normal, partida de piei crude pe care urma s-o aducă în tară ar fi trebuit să fie încărcată după terminarea descărcării mărfurilor românești transportate în Siria. Dar.’ fiindcă orice zi smulsă staționării înseamnă un aport real la marea întrecere, marinarii de pe „Tîrgu-Mureș" au hotărît să înceapă încărcarea concomitent cu descărcarea. Pregătind ei înșiși, în orele libere de după carturi sau dinaintea carturilor, hambarele. S-au ciștigat astfel aproape trei zile, fiecare dintre ele în- semnînd importante sume în valută acumulate în plus.Și exemplele de acest fel ar putea continua. Ilustrînd prin frumusețea și rodnicia fantelor ce le stau temelie hotărîrea nestrămutată a navigatorilor patriei de a-și face din munca și veghea lor de departe o părticică din lupta, din biruința eroică a tării.
Nicolae JARISTE

denumit-o „casa tine-
„Hoinarii"
care Iasă

SE urma I®? IfflffiHSîăpoate, oare, veni pe un șantier din...Senostalgie ? La Tașca, acolo unde apelor repezi ale Bicazului li se croiește prin inima muntelui un drum nou către marele lac de acumulare, aveam să aflu că da. Chiar în anul în care va ieși la pensie, șeful de brigadă Gh. Ilaș s-a întors, după două decenii, la Bicazul începuturilor sale de constructor. A fost, intre timp, pe Argeș și pe Lotru, la Porțile de Fier și pe Someș și a revenit aici, urmînd traiectoria unei spirale perfecte. Fiindcă, la o scară, evident mai mică, dar cu o dotare tehnică mult superioară, Tașca este o reeditare. O reeditare și o completare. Apele Bicazului. purtate de-a lungul celor 10 km cit va măsura tunelul de aducțiune, vor aduce un spor de energie electrică pe an hidrologic evaluat la circa 42,5 avea efecte salutare exploatare a tuturor aval de Stejaru.Lucrările, declanșate la finele anului trecut. au continuat rapid. în pofida greutăților datorate rocii moale, infiltrațiilor de gaze și de apă. La ambele capete ale tunelului s-a avansat cu cîte 500 de metri, tînărul șantier fiind deja posesorul unui record în materie : cea mai mare viteză de înaintare — 90 m pe lună — realizată vreodată în tara crări....Ploua parte, la principal men'i săi. Față-n față cu peretele de stin- că. Munca e grea, în condiții grele, fiecare o știe. Și. totuși, se înaintează zilnic cu 4—5 m. în subteran nu e timp de discuții și de explicații. De altfel, nici nu e nevoie. E suficient să privești. Să-ți notezi. pe un petic de hirtie. cîteva nume : Petru Diaconu. Ștefan Arădoaie. Dumitru Diaconu, Ștefan Lucaci, Iosif Surdu. Ion Catrinoiu și — neapărat — ne artificierul Gh. Petrilă. Și să nu uiți că ne aici vor trece apele, devenind apoi lumină.
L. MARTIN

milioane kW și vor asupra regimului de hidrocentralelor din

noastră la asemenea lu-măruntIzvorull-am întilnit pe Gh. Ilaș cu oa-cind am sosit de cealaltă Muntelui. La abatajul
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PREOCUPĂRI IN PERSPECTIVA Uniforme școlare

SATU-MARE

NOULUI AN ȘCOLAR
Pregătirea atelierelor-școală 

comasatePregătirile care se fac în județul Satu-Mare pentru o cit mai bună organizare a activității practice productive vizează cîteva direcții prioritare : restructurarea organizatorică a atelierelor școlare, lărgirea profile- lor cu accent pe înființarea de ateliere electrotehnice, îmbogățirea zestrei de utilaje și mașini-unelte, diversificarea posibilităților de cooperare cu unitățile productive, ridicarea pregătirii profesionale și pedagogice a maiștrilor instructori. Mai în- tii, despre concepția și stadiul restructurării atelierelor școlare.După cum ne-a informat ing. Eca- terina Szverenyko, inspectoare pentru problemele practicii tehnico-pro- ductive la inspectoratul școlar județean, în vederea măririi indicelui de folosire a spațiilor și utilajelor destinate practicii, a sporirii randamentului acestora, atelierele din 12 școli generale din municipiul Satu-Mare, precum și atelierele din școlile generale ale orașelor Cărei și Tășnad se vor comasa pe profile — lăcătușerie, tîmplărie, electrotehnică, croitorie etc. Astfel, un atelier care în vechile condiții cînd servea numai o școală era folosit 24—30 de ore. în viitorul an școlar va funcționa 60—65 de ore Băptăminal, beneficiind și de o dotare tehnică mai bună. La fel se va proceda și în numeroase localități din mediul rural, în sensul că se vor înființa ateliere pe centre de comune, bine dotate și profilate pe cite

două-trei meserii, în care vor efectua practica, prin rotație, în zile precis stabilite, elevi din toate școlile de pe raza comunei. Astfel de exemple oferă comunele Hal- meu, Orașu Nou, Turulung.Acțiunea de dotare a atelierelor cu utilaje noi, moderne este în plină desfășurare. Au intrat pînă acum în școli 50 de mașini de cusut. 27 poli- zoare, 24 de mașini de găurit. 3 po- lizoare duble, urmînd să mai fie furnizate 50 de bancuri de lucru. 50 de tejghele de tîmplărie, 5 ștrunguri universale etc.Din sondajele efectuate reiese că 
o serie de școli, bazindu-se pe experiența rodnică a anilor trecuți, și-au asigurat de pe acum contracte cu întreprinderile. Astfel, liceul „Mihal Eminescu" — Satu-Mare va efectua, în anul școlar viitor, pe baza contractului cu Ministerul Educației și învă- țămîntului, un set de peste 300 de truse de circuite logice (pentru dotarea laboratoarelor de fizică ale liceelor din țară). Școala generală nr. 
2 din Cărei va confecționa piese de schimb pentru o secție a întreprinderii „Unio“ — Satu-Mare. Pe ansamblul județului, însă, se poate afirma că este necesară o preocupare și mai susținută din. partea inspectoratului școlar, a tuturor unităților școlare în vederea asigurării unor contracte ferme. Zilele rămase pînă la 15 septembrie trebuie folosite intens în acest sens.

cii necesare celor mid. De asemenea, unitățile de construcții locale au arătat că sînt oricînd gata să preia realizarea noilor construcții. Se ridică Insă un obstacol principal : imposibilitatea de a înscrie aceste edificii în plan".Dacă localurile pentru grădinița sînt importante — și evident că sînt, mai ales dacă avem în vedere proporția necorespunzătoare a cuprinderii copiilor de 5 ani in această formă de învățămint — surprinde faptul că abia acum organele locale au descoperit neconcordanța intre nevoile județului și planul întocmit. Și tocmai de aceea este necesar ca necesitățile pentru anul viitor să fie de pe acum avute in vedere.Fără a aștepta rezolvările pe plan județean, gospodarii orașelor și co

munelor prahovene au în atenția lor pe cei mici, se îngrijesc ca ei să se simtă bine în grădinițe, să aibă condiții rit mai bune pentru un eficient proces instructiv-educativ. Localurile — am văzut o bună parte din cele din Ploiești și Cîmpina — se află în a- ceste zile în plin proces de reparație și curățenie. în ceea ce privește înzestrarea lor, ea va fi mai bună decit anul trecut, deoarece din cele 5 milioane lei prevăzute pentru material didactic la Inspectoratul județean școlar, o sumă importantă s-a alocat grădinițelor. Interesant de remarcat este faptul — pentru exemplul ce-1 poate constitui — că unitătl industriale ca întreprinderea „1 Mai" Ploiești, Combinatul petrochimic Brazi și altele participă și ele la dotarea grădinițelor cu cele necesare.
BACĂU

Noile edificii vor fi terminate

PRAHOVA

încă 2500 de locuri in grădinițeMal ales în ultimii ani, baza materială afectată învățămintului preșcolar a crescut simțitor și in Prahova. Spre exemplu, numai în 1974 s-au dat în folosință din fonduri centralizate și prin contribuția bănească a cetățenilor 33 de noi grădinițe care însumează peste 2 000 de locuri. Anul acesta sînt în faze diferite de construcție noi edificii la Breaza, Ploiești, Urlați, Cerașu și în alte părți, ceea ce va mări numărul de locuri cu încă 500. Prin amenajarea Unor clădiri vechi și formarea de noi grupe în cadrul grădinițelor existen

te, se vor mai crea încă 2 500 de locuri, cuprinderea preșcolarilor ridi- cîndu-se de la 55 la sută anul trecut, la 61 la sută. în ceea ce-i privește pe preșcolarii în vîrstă de 5 ani, cuprinderea lor va fi de circa 94 la sută. Desigur, dacă luăm în considerație sarcina de a cuprinde integral în acest an, în grădinițe, copiii de a- ceastă vîrstă, procentul este nesatisfăcător.în acest sens, Gheorghe Boșovei, Inspector general al Inspectoratului județean școlar, arăta : „Avem fonduri pentru înălțarea unor noi edifi

Începînd cu anul școlar 1975—1976, în județul Bacău se vor da în folosință 114 săli de clasă, precum și un însemnat număr da case de copii, săli de gimnastică, ateliere-școală etc. Care este stadiul acestor construcții ? Inspectorul general al Inspectoratului județean de învățămint, prof, emerit loan Popovici, ne-a informat că există create condiții ca toate construcțiile să fie terminate pînă la 15 septembrie, odată cu începutul noului an școlar. In municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, ca și în comunele Agăș, Asău, Negri, Dămienești, Hor- gești și în alte sate și comune au fost terminate noile săli de clasă. Pentru înzestrarea lor a fost trimis mobilier în valoare de 1,2 milioane lei. Alte construcții de școli, cum ar fi cele din noul cartier Cremenea din Bacău, ca și cele din comunele Sascut, Roșiori, Orbeni, se află în stadiul de finisaj. Activitatea susținută care se desfășoară pe șantierele respective dă certitudinea că ele vor fi gata la vreme. Singurele construcții de școli rămase în urmă sînt cele din comunele Tamași și Pîrjol. La Tamași, bunăoară, unde din acest an școlar vor funcționa și clase aparținînd primei trepte de liceu, noile săli de clasă sint absolut necesare. Dar, pe șantier, lucrările bat pasul pe loc de multă vreme.Paralel cu Înălțarea noilor construcții, în orașele și comunele județului se execută întregul ansamblu de lucrări pregătitoare la școlile existente. Peste 70 la sută din numărul școlilor au fost reparate, văruite.

aprovizionate cu combustibil. în prezent, pe agenda de lucru a organelor de învățămint se află dotarea laboratoarelor, atelierelor-școală, cabinetelor de științe sociale, în condițiile în care au fost trimise pînă acum în județ materiale didactice în valoare de peste 1,7 milioane lei. Au fost luate măsuri și pentru aprovizionarea cu cărți școlare, rechizite etc. în depozitele CLDC-ului și ale cooperației de consum se găsesc la ora actuală majoritatea manualelor necesare pentru noul an școlar. Lipsesc totuși cîteva titluri de manuale care au creat greutăți și anul trecut : este vorba despre manualele de specialitate pentru anul I al liceelor agricole, biologie pentru anul I de liceu, chimie, fizică și cunoștințe social-politice pentru anul II de liceu, precum și manuale de limbi străine pentru toate clasele.
★Pe agenda de lucru a instituțiilor școlare se află așadar, in prezent, numeroase probleme. Felul în care s-a acționat pînă acum ne întărește convingerea că pînă la 15 septembrie rămînerile în urmă vor putea fi recuperate. Depinde de fiecare instituție de învățămint, de fiecare cadru didactic ca măsurile ce se vor lua să conducă, operativ, eficace la asigurarea deschiderii în bune condiții a noului an școlar.

Radu CONSTANTINESCU 
Octav GRUMEZA 
ConstanHn CĂPRARU 
Gh. BALTA

‘FAPTUlj 'DIVERȘI 
I------------------- 1

I De 15 ori
mai ieftin .

I La întreprinderea de utilaj ■ greu „Progresul" din Brăila,
(preocupați pentru reducerea im- | porturilor sînt atît specialiștii, | cit și muncitorii. Cea mai recen-
Ită performanță în acest sens | aparține formatorului Iordache Ștefan de la secția turnătorie. • în urma unor experiențe, el a .

I realizat — după o concepție proprie — un material de lipit for- | me și miezuri care înlocuiește
Icu succes plasticolul care pînă acum era importat. Și încă un amănunt : materialul realizat ’ !după rețeta lui Iordache Ște- ■ fan este de 15 ori mai ieftin j decit cel importat.

„ROMÂNIA - FILM0 prezintă :

„E V A DAREA'
O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME UNU

Scenariul : Francisc Munteanu ; Regia : Ștefan Traian Roman ; Imaginea : Octavian Basti ; Muzica : Gabriel Mărgărint ; Decoruri și costume : arh. Radu Călinescu, Gabriela I.âzărescu ; Montajul : Margareta Anescu ; Sunetul : ing. Andrei Papp. Cu : Gheorghe Dinică. .lean Constantin, Emmerich Schaffer, Ion Bog. Emanoil Petruț, Silviu Stănculescu, Ion Marinescu. Constantin Codrescu, Constantin Guriță, Mihai Pălădescu, Iulian NecșulescuFilm realizat în studiourile centrului de producție cinematografică „BUCUREȘTI"

PROGRAMUL I

19.30 Volei masculin : România — 
Polonia.

17,00 Emisiune In limba germană.
18.45 Tragerea Loto.
16,50 Din lumea plantelor șl ani

malelor.
16,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
»0,00 Univers științific — Cincina

lul revoluției tehnlco-ștlinți- 
fice 0 Noul destin al lignitu
lui — combustibil de bază în 
termocentrale © O realizare 
de prestigiu a tehnicii româ
nești : platforma de foraj 
marin 0 O nouâ Imagine a 
lumii vil : clmpul bioenerge
tic — cercetări românești 
pentru explorarea celulei 
0 Caleidoscop.

30,35 Interpretul preferat.
60.45 Film artistic : „Agentul X 

25" — producție a studiouri
lor cinematografice iugosla
ve. Regizor : Frantisek Cap. 
în distribuție : Dusko Jantci- 
jevic, Tamara Miletic. Stevo 
Zlgon, Rolf Wanka.

69.10 24 de ore.

PROGRAMUL n

17,00 Telex.
il-------------------------------------------—

17,05 Soare de August. Emlsluns 
de cîntece patriotice In in
terpretarea corului Radlotele- 
vizlunli.

17.20 Film artistic : „Vanina Va- 
nini". O producție a studiou
rilor de televiziune din R. D. 
Germană. în distribuție : 
Annekathrln Biirger. Relmar 
John Baur. Erika Pelikowsky, 
Peter Sturm, Alfred Strurve, 
Harl Hindemith, Brigitte Lin
denberg.

19.05 Muzică populară
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară de operetă : „Valurile 

Dunării". Muzica : G. Grigo- 
rlu. Libretul : A. Storln. In
terpretează ansamblul Tea
trului muzical „N. Leonard" 
din Galați. In rolul compozi
torului — Ion Frigiolu. In ce
lelalte roluri : Lucia Tlbuleac. 
Corneliu Mărgărit. . Cicerone 
Ognef, Nicolae Urziceanu,
Sandu Mărgărit. Eleonora
Munteanu, Jean Segal. Ale
xandru Chlper. Regla : Barbu 
Dumitrescu si Traian Ghlțes- 
cu-Clurea.

21,25 Telex.
21.30 Viața economică a Capitalei 

o Creația tehnică proprie și 
necesitățile industriei Bucu- 
reș țiului.

21.55 Armonii Intime — Seară de 
lieduri. Soprana Georgeta 
Stolerlu. acompaniată de Ro- 
dica Bălută. Interpretează 
lieduri de Haydn. Mozart. 
Beethoven, Mendelssohn,
Wolf, Rousel. Enescu. Ben- 
toiu, Schumann.

Festivalul.« r.»r. to nJ
de muzică ușoară 

-Amara '75O explozie de tinerețe șl optimism, de prospețime și sensibilitate, muzică, multă muzică de bună calitate — iată notele dominante ale celei de-a 8-a ediții a Festivalului și concursului de muzică ușoară de la Amara, eveniment notabil în viața culturală a județului Ialomița. între 7 și 10 august, peste 15 000 de spectatori au urmărit, pe scena Teatrului de vară din stațiunea Amara, evoluția celor 43 de tineri din 24 de județe și din Capitală. înnoit față de edițiile precedente, programul a cuprins o suită de piese valoroase, de o mare diversitate de genuri si stiluri, din creația ultimilor doi ani, multe dintre ele prezentate în premieră în vara acestui an la Mamaia. „Particip de cițiva ani la concursul de la Amara și trebuie să remarc, de la bun început că. de la ediție la ediție, festivalul dobîndește creșteri serioase pe planul calității — ne-a declarat muzicologul Vasile Donose, președintele juriului. Datorită pregătirii muzicale temeinice, pe care au căpătat-o în școlile populare de artă, în cadrul formațiilor și cluburilor unde activează, tinerii soliști care au urcat pe podiumul de concurs au izbutit să-și pună în valoare calitățile interpretative. Este o inițiativă locală meritorie".Timp de patru zile am asistat la manifestări de ținută, de fapt un festival al festivalurilor, întrucît majoritatea participanților de la Amara o constituie laureați ai altor concursuri județene. Dintre inter- preti s-a detașat studenta Angela Ciochină, reprezentanta județului Neamț, care a interpretat cu talent piesele „Revedere" de I. Cris- tinoiu și „De-ai fi tu" de Horia Mo- culescu. O voce caldă și mai ales deosebita muzicalitate f-au conferit pe drept tinerei interprete trofeul „Amara".Publicul a aplaudat în fiecare seară scurte recitaluri susținute de Mi- haela Mihai, Mihai Constantinescu, Olimpia Panciu, Marius Țeicu, Cornel Constantiniu, Angela Similea, Mihai Dumbravă și Ion Dichiseanu. O deosebită contribuție la reușita spectacolelor a avut orchestra condusă de artistul emerit Sile Dinicu. (Lucian Ciubotaru).
„NUFĂRUL- 

EDIȚIA A VI-A ■în decorul frumosului meste- căniș de la Reci, județul Covas- na, pe scena amplasată în mijlocul unui mic lac, a avut loc cea de-a 6-a ediție a festivalului județean de muzică ușoară „Nufărul". La festival au participat soliști și orchestre de muzică ușoară din județele Cluj, Sălaj, Dolj, Brașov, Harghita. Prahova. Buzău, Mureș și Co- vasna. In aceeași seară, în noua Casă de cultură a sindicatelor din Sf. Gheorghe a avut loc concertul laureaților festivalului. (Tumori Geza).
EXPOZIȚII

0 Comitetul de cultură și e- ducație socialistă și cenaclul U.A.P. Brăila au deschis, la Galeriile de artă din municipiu, o expoziție a trei tineri artiști

Șl in acest an. magazinele Ministerului Comerțului Interior sînt bine aprovizionate cu toate articolele vestimentare necesare elevilor la deschi
derea noului an de învățămint.Părinți I Pentru copiii dv. vă stau la dispoziție toate modelele și mărimile de uniforme școlare. Ale-

gind din timp uniforma necesară copilului dv., evitați aglomerația. In zilele premergătoare deschiderii școlii.

Asa da9

concurență!
în localul Casei de culturi 

din Botoșani funcționează o dis- 
cotecă-model : cu muzică bună 
și ambiantă deosebit de plăcută. 
De cînd tinerii au prins „gus
tul" dansului civilizat la disco
tecă, cele două restaurante, trei 
bufete, crama și hanul situate 
in apropiere au pierdut vizibil 
din clienții de sîmbătă și dumi
nică seara. In schimb, viața.res
pectivilor tineri este în cîștig. 
Așa da concurență !

I
I

TABĂRA DE CREAȚIE ARTISTICĂ 
DE LA LĂZAREA

Ajunsă Ia a doua ediție, tabăra de creație „Prietenia" din comuna Lă- zarea (Harghita), instalată într-o clădire monument istoric, aflată în a- propierea castelului medieval din localitate, găzduiește, timp de o lună. 26 pictori, graficieni și sculptori români. maghiari și de alte naționalități, veniti din București, Cluj-Na- poca, Timișoara, Baia Mare. Sibiu. Brașov și Miercurea-Ciuc. în program sînt cuprinse excursii documentare avînd ca scop cunoașterea realităților de azi din județ, precum și a monu

mentelor istorice, a bogatelor tradiții folclorice și de artă populară din această parte a tării. Ca și anul trecut. aici se organizează „Zilele culturii din Lăzarea", in cadrul cărora își dau concursul formații de amatori din județ. La închiderea taberei, organizată sub egida Uniunii artiștilor plastici și a Comitetului județean Harghita pentru cultură și e- ducație socialistă, se va organiza o amplă expoziție de prezentare a creațiilor din această perioadă ale artiștilor oaspeți. (Bartunek Istvan).
Unul dintre telurile principale ale artei in societatea tioa^tLă îl Wnstituie e- ficienta actului artistic: Un deziderat a cărui împlinire este legată de măsura în care artistul izbutește să transcrie sensibil, expresiv, realitățile noi ale societății, să le înțeleagă nu doar aspectul exterior, ci, mai cu seamă, să pătrundă profund in spiritul acestor noi realități. Aceasta presupune, din partea artistului, participare, apartenență la realitățile respective, conștiință integrată lor. Iar una dintre aceste realități constă în pătrunderea maselor largi — datorită politicii partidului — in circuitul unei elevate vieți culturale.A face o artă eficientă, azi, în România, înseamnă a tine cont de această realitate. Cu atit mai mult cu cit, în societatea noastră socialistă, creatorilor le sint asigurate cele mai bune condiții materiale și spirituale pentru a-și îndeplini nobila misiune. Operele valoroase ale creatorilor contemporani intră în tezaurul muzeelor, în spatiile urbanistice, simt cuprinse în expoziții, reproduse în cărți și reviste, fiind astfel cunoscute de milioane de oameni a căror morală de viață, a căror pregătire politică și culturală le justifică postura de beneficiari ai produsului artistic, de prețuitori imparțiali ai a- cestuia. Omul societății noastre refuză, prin structura lui, prescripțiile academismului vechi și nou, prețuiește acea artă, rod al dăruirii și sincerității artistului, care contribuie la pregătirea viitorului spiritual al societății. El refuză — tocmai în virtutea acestui viitor prefigurat luminos, într-o viziune de înalt umanism — atît estetismul gol, cit și pitorescul gratuit, atît detalierea nesemnificativă a „motivelor", cit și imitația indiferentă a realului, precum și miturile. fie ele metafizice, fie tehniciste, străine umanismului nostru socialist. O artă legată de viată, de e- sentele ei, conccntrînd valori ale sentimentului politic și patriotic, al conștiinței apartenenței la umani

tate — este modul în care societatea noastră intelege și prețuiește actul artistic.Dar, desigur, înțelegerea artistică nu este un dat și nici o constantă. Ea se dezvoltă continuu, se nuanțează — și, de aceea, spunem că această înțelegere poate, trebuie să fie educată. A- ceastă misiune revine criticii de artă. Și este de la sine înțeles că eficienta a- cestui domeniu rezidă in măsura in care criticul pornește la îndeplinirea sarcinii sale tinînd cont de

lor sensuri, determinate de lumea în care trăim, ierarhizarea valorilor autentice în opoziție cu clișeele, dogmele sau confecțiile de circumstanță, eliminarea unor prejudecăți conservatoare sau ale unor mituri, ale inovării în sine — criticul de artă iși găsește un impuls permanent, o călăuză sigură în ideologia și politica Partidului Comunist Român, în Programul acestuia, fundamentat pe a- plicarea creatoare a principiilor filozofiei marxiste laResponsabilitatea socială a criticiide artă
însemnări de prof. univ. Raoul ȘORBAN

realitățile concrete șl principiale enumerate mai sus. O misiune plină de răspundere. Căci azi, mai mult decit oricînd, intre operă și beneficiarul ei, ca un „mediator" dorit cit mai competent și mai imparțial, se află criticul de artă. El studiază operele actualității, le acceptă sau le refuză, propune opiniei publice valori, căutînd să le impună, sau semnalează impostura, luptînd să o înlăture. Actionînd nu intr-un cerc restrîns de initiați, ci în plenul unei societăți ai cărei membri se bucură de acces egal la valorile artei, criticul trebuie să aibă, în exercitarea magistraturii sale, o perspectivă cit mai largă asupra întregii configurații a epocii, să orienteze către ceea ce este valoros în tradiții și, deopotrivă, către ceea ce este autentic nou în strădaniile prezentului. Pentru toate acestea — tălmăcirea noi-

realitătilc timpului, spațiului, lumii in care trăim. Prin aceasta, critica de artă își poate exercita magistratura în spirit obiectiv, în mod științific.Dar, în lumina concepției partidului nostru, obiectivare științifică nu înseamnă eludare a principiilor e- ticii comuniste, la fel de valabile în domeniul artei ca în orice alt domeniu ai muncii materiale sau spirituale din tara noastră, în această lumină, un critic comunist va fi, în primul rind, un om sincer, net in toate judecățile sale. El nu va accepta nici o influentă conjuncturală. străină scopurilor artei în socialism și moralei comuniste. Va respinge, de pildă, presiunile obscure ale unei pretinse „elite" și nu-și va converti, de dragul acesteia, propria opinie într-o judecată străină lumii noastre. De asemenea. criticul comunist va respinge. în spiritul eticii

profesionale. Instaurarea, în domeniul artei căreia îi aparține prin profesie; - a monopolului unei minorități care ar încerca să se afirme prin mijloace inhibitorii. Criticul comunist va promova dezvoltarea liberă a tuturor artiștilor, în interesul progresului cultural general, și manifestarea neîngrădită a diversității tematice, formale sau stilistice, în strînsă relație cu natura însăși a fiecărei personalități creatoare. în condiții în care, în societatea noastră, artistul se bucură de o deplină libertate de creație, ar fi absurd ca in Însuși interiorul breslei să se ivească grupuscule care să exercite presiuni exclu- «iviste asupra celor multi.Desigur, nu ne gîndim la 
o armonie idilică in rîndul creatorilor, și cu atît mai puțin în al criticii de artă. Dar și aici, ca în orice alt domeniu, important este „pentru ce te bați". Iar un critic comunist nu-și poate exercita spiritul polemic, o- fensiva creatoare decit mi- litînd pentru o confruntare deschisă a tuturor punctelor de vedere, pentru o cîntă- rire dreaptă a fiecăruia, cu măsura eficientei pentru societate.Am menționat cîteva din primejdiile care pot pindi o mișcare artistică atunci cînd nu-și valorifică deplin, cind nu-și apără cu înverșunare condiția democratică de dezvoltare, creată de o societate care nu pune artistului îngrădiri. Om de cultură, cetățean activ, criticul comunist nu îngăduie birocratizarea uniunii de breaslă — tară care o poate îndepărta de la rosturile ei revoluționare — și. de a- semenea. luptă pentru implantarea. în conștiința oamenilor a idealurilor artei adevărate, a artei de bună calitate și de limpede orientare pe care o produc majoritatea creatorilor din tara noastră.Demersul critic responsabil. mereu sensibil și receptiv fată de forța împlinirilor politice, sociale și spirituale. trebuie să-și afle el însuși, în aceste împliniri, forța de a se înscrie printre cele mai importante activități modelatoare de conștiință nouă.

Prea mult 
zgomotDe ani de zile, fn careu din Cișmigiu practic, la orice oră seara pînă tîrziu — merație de „microbiști1 dezbat cu foc problemele interminabile, dar mereu stringente ale fotbalului. Sint simpatici acești iubitori ai celui mai popular sport, și cel ce semnează azi această rubrică le-a publicat cindva un portret colectiv scris cu o căldură lesne de înțeles.Coincidența face ca. în această vară, lingă careu, la Rotonda scriitorilor, să fie programat în fiecare seară, incepînd cu ora 20, un excelent spectacol de sunet și lumină al Teatrului Mic, intitulat sugestiv „Amintirea scriitorilor". Avem tot respectul pentru fotbal și susținătorii săi, dar cei ce asistă la spectacolul de la Rotondă sînt deranjați de rumoarea, vocile sau chiar strigătele ce se aud, dinspre careu. Și-apoi, i-am întreba pe zgomotoșii microbiști cîți au asistat pină acum la emoționantul moment artistic care se derulează seară de seară la doi pași ? Așa, ca fapt divers I

cunoscutul găsești — din zi și acea aglo- i“ care

plastici din localitate. Expun Gheorghe Gh. Naum. Georgeta Florea Naum și Mihaela M. Hristu. Picturile. acuarelele, plachetele decorative și basoreliefurile miniaturale prezentate se constituie într-un veritabil album al realităților brăl- lene. IMircea Bunea).
0 Casa orășenească de cultură din Bistrița găzduiește expoziția de fotografii „Pe-un picior de plai", inaugurată în cadrul programului județean de manifestări cultural-educative dedicate întîmpinării aniversarii zilei de 23 August. în cele aproape 100 de fotografii semnate de Michael Lorintz, autorul aduce un vibrant elogiu omului constructor de astăzi,

care conferă o nouă noblețe plaiurilor Bistriței și Năsăudu- 
lui. (Ion Anghei).

ÎNTÎLNIREA 
FIILOR SATULUICu o caldă urare de bun venit au fost întîmpinați la Cris- tinești, județul Botoșani, cei care s-au reîntors pe meleagurile natale, la intîlnirea fiilor satului. A fost o revedere emoționantă, în care oaspeții au cunoscut frumoasele realizări pe plan economic șl edilitar din 

ultimii ani și au participat Ia 
o tntîlnlre în «ala căminului cultural. Aici, printre alti vorbitori, primarul Ion Buțincu a

prezentat perspectivele de dezvoltare a comunei. (E. Nazarie).
SĂPTĂMÎNA CULTURAL- 

ȘTIINȚIFICĂSub acest generic, din inițiativa comisiei județene Vaslui pentru răspindirea cunoștințelor științifice, la căminele culturaie din comunele Mălușteni, De- lești, Puiești, Grivița, Epureni- Birlad, Bunești-Averești, au avut loc în ultimul timp numeroase manifestări cultural-știin- tifice. Interesului sporit manifestat de localnici pentru cunoașterea fenomenelor cultural- științifice li s-a răspuns prin organizarea unor expuneri cu o largă tematică, seri de filme științifice, întilniri cu membrii brigăzilor științifice și ai caravanei cultural-științifice a comitetului județean pentru cultură și educație socialistă. 
(Crăciun Lăluci).

I
I
I
I

La Caracal
Pe str. Craiovei din Caracal 

mai mulți cetățeni, incercind să 
curețe o fintină, au introdus 
înăuntru un vas legat cu un ca
blu — care traversa strada. 
N-au făcut insă, nici un fel de 
semnalizare pentru circulație — 
așa că la 
toturism, 
de rotile 
grav trei . .
ță care, fără indoială, putea fi 
evitată.

apariția primului au- 
cablul s-a înfășurat 
acestuia, accidentind 
persoane. O neglijen-

I Curioasă
I

I
I
I
I

mentalitate!

I

11 august. Radarul serviciului de circulație surprinde autoturismul Dacia 1300, de culoare galbenă (Nr. l-GJ-226) trecînd prin localitățile dintre Bacău și Piatra Neamț cu viteză peste limita legală : 74 km pe oră. Cu toate că omul de la volan contestă, în baza probelor evidente i se Întocmește procesul verbal. „N-am să plătesc niciodată" — ripostează. „O să vi se retină prin instituție". „Nu cred, eu însumi sînt șeful unității și am să țin în sertar adresa pînă cînd va trece termenul de prescriere a amenzii".Curioasă mentalitate Ia Dan Ilie, președintele cooperativei de consum zonale din Tg. Jiu ! Dar poate că acum nu se va mai putea prescrie...
Dacă 
ați pierdut 
ceva...

Serviete, poșete, colete, bri
chete și verighete ; paltoane, 
geamantane, bastoane și meda
lioane ; ceasuri și bascuri, pă
lării și bijuterii ; fulgarine, 
șepci, sandale, fulare, umbrele, 
lănțișoare, stilouri, ochelari, 
portmonee cu acte și bani, dosa
re, scrisori...

...Iată ce pierde bucureșteanul. 
Evident, in general e bine să 
fim atenți cu lucrurile noastre, 
dar, știți dumneavoastră, și ui
tarea e scrisă in legile omenești. 
Așa că : Nu uitați, dacă ați pier
dut ceva in tramvai, in auto
buz. ori in troleibuz, adresați- 
vă la biroul de obiecte pierdute 
al I.T.B. din str. Lizeanu 33 
(colț cu șoseaua Stefan cel Ma
re, telefon 11.61.45.) ; dacă ați 
pierdut in tren — mergeți 
biroul asemănător din Gara de 
Nord ; dacă ați pierdut ceva im
portant pe stradă sau in alte 
locuri publice — întrebați la 
miliție. Există insă și situații 
cind alții iși pierd... omenia : 
dacă ai uitat umbrela pe o tej
ghea de la librăria 
(din Piața Chibrit), ți 
spune verde in față 
adevărat !

la

„Steaua" 
se poate 

acă nu

deRubrică redactată
Gheorqhe MITROI 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteli"

I



SCÎNTEIA — vineri 15 august 1975 PAGINA 5

Tovarășului JORGE DEE PRADO
Secretar general al Partidului Comunist PeruanCu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, am plăcerea ca, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român șl al meu personal, să vă adresez cordiale felicitări, împreună cu urări de sănătate, de noi succese în lupta partidului dumneavoastră pentru consolidarea independentei naționale a țării, pentru progresul. economic și social al poporului peruan, pentru triumful cauzei socialismului si păcii in lume.Folosesc acest prilej pentru a exprima dorința noastră de a adinei relațiile de prietenie și colaborare tovărășească statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Peruan, in interesul dezvoltării multilaterale a conlucrării dintre cele două țări sî popoare, al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor anti- imperialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului, al poporului venezuelean și al meu personal, am onoarea să adresez Excelenței Voastre cele mai profunde mulțumiri pentru cordialul mesaj de felicitare pe care ați binevoit să mi-1 transmiteți cu ocazia recentei sărbătoriri a unei noi aniversări a independenței naționale. Folosesc acest prilej pentru a vă reinnoi hotărirea fermă a Venezuelei de a stringe tot mai mult legăturile de prietenie și înțelegere care unesc popoarele și guvernele noastre.

între România si 
statul Fiji s-au stabilit 

relații diplomaticeGuvernul Republicii Socialiste România și guvernul statului Fiji, în dorința de a consolida relațiile de prietenie și cooperare dintre popoarele și țările lor. au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă. Ele se vor strădui să dezvolte contactele și cooperarea dintre ele prin intermediul tuturor reprezentantelor lor oficiale din străinătate. (Agerpres)

Primire la primul Hâtra al guvermihiiPrimul ministru al guvernului, Manea Mănescu, a primit, joi după- amiază. pe Korkut Ozal, ministrul a- limentatiei, zootehniei și agriculturii din Turcia.în cadrul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost a- bordate probleme privind posibilitățile de dezvoltare și diversificare a relațiilor bilaterale de cooperare e- conomică și tehnico-știintifică în domeniile industriei, agriculturii, trans

porturilor, precum și în alte sectoare de interes comun.La primire au participat Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului. ministrul agriculturii și industriei alimentare, și loan Ciolan. secretar general adjunct al guvernului.A fost de fată Osman Derinsu, ambasadorul Turciei la București.(Agerpres)

CARLOS ANDRES PEREZ
Președintele Republicii VenezuelaCronica zilei

Ieri după-amîază. tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășii Bert Ramelson și Tony Chater, membri ai Comitetului Politic al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Marea Britanie, care, la invitația C.C. al P.C.R., iși petrec concediul de odihnă în țara noastră.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Congo. George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. a trimis o telegramă de felicitare ministrului de externe al acestei țări, David Charles Ganao.
★Joi ■ părăsit Capitala delegația Partidului de Stînga-Comuniștii din Suedia, condusă de Karl Hallgren, membru supleant al C.C. al P.S.C.S., care a făcut o vizită de studiu în tara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.Delegația a purtat convorbiri la comitetele județene Maramureș. Constanța și Galați ale P.C.R.. a vizitat obiective economice și social-cultura- le din aceste județe. Au avut loc. de asemenea, convorbiri la secții ale C.C. al P.C.R.La plecare, pa aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de tovarășul Constantin Băbălău, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
★Joi a plecat spre Washington o dele

gație a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R. Delegația va participa la lucrările Congresului Asociației Naționale a Studenților din Statele Unite ale Americii (U.S.N.S.A.).
★Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a proclamării independentei Republicii Indonezia, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat joi o manifestare culturală.Au participat Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, ' reprezentanți ai I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți Mohamad Achirul Aen, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Republicii Indonezia la București. membri ai ambasadei.Manifestarea s-a încheiat cu un program de filme documentare indoneziene.
★în județul Mureș s-a încheiat recoltatul griului. în prezent, importante forte sînt concentrate la pregătirea terenului pentru însămîntă- rile de toamnă, la întreținerea culturilor duble, la strîngerea și depozitarea furajelor și alte lucrări de sezon. (Agerpres)

Succesele 
minerilor 

din bazinul 
Poiana RuscăiOamenii muncii din bazinul- minier al munților Poiana Ruscăi intîmpină ziua de 23 August cu însemnate succese. Minerii de la Teliuc și Ghelar au îndeplinit și depășit in aceste zile angajamentul anual la principalul obiectiv al întrecerii — metal suplimentar în minereul marfă livrat beneficiarilor. Astfel, odată cu depășirea cu aproape 17 milioane lei a prevederilor de plan revenite de la începutul anului și pînă in prezent la producția industrială, minerii din această parte a țării au dat suplimentar mai mult- de I 000 tone fier în minereul marfă livrat siderurgiști- lor. în aceeași perioadă, planul la dolomită a fost depășit cu peste 23 000 tone și cu mai mult de 700 tone la talc măcinat. în marea lor majoritate, producțiile suplimentare au fost obținute pe seama creșterii productivității muncii, care, în primele 7 luni ale anului, a înregistrat un spor față de sarcina planificată de 4 376 lei pe fiecare angajat. (S. lonescu).

INDIA

La Fortul Roșu, 
momente simboliceîn fiecare an, la 15 august, la Fortul Roșu din Delhi are loc tradiționala adunare populară în cadrul căreia primul ministru al tării ia parte la ceremonia înălțării drapelului național, așa cum făcuse, cu 28 de ani în urmă, Jawaharlal Nehru, în istorica zi a proclamării independentei de stat. Descătușind energiile creatoare ale poporului, actul independenței a deschis perspectiva lichidării însoțitorilor endemici ai colonialismului — înapoierea economică, analfabetismul, ravagiile frecvente ale foametei și epidemiilor. Prin actul politic al naționalizării unor sectoare însemnate ale economiei — industria, băncile, companiile de asigurare — s-au creat condițiile dezvoltării unei industrii naționale de sine stătătoare, cu ramuri-cheie, ca siderurgia, construcțiile de mașini, energetica, industria chimică, în ultimul pătrar de veac, peisajul industrial al țării s-a îmbogățit și diversificat continuu, India produ- cind astăzi o gamă largă de bunuri necesare propășirii generale a tării: fier și oțel, mașini grele și utilaj industrial, îngrășăminte, produse chimice și petroliere, avioane, nave maritime, locomotive.Aproape 70 la sută din populația Indiei trăiește din agricultură, care asigură 44 la sută din venitul național. De aceea, sint explicabile eforturile deosebite pentru dezvoltarea acestei ramuri vitale pentru hrana unei populații de 600 milioane de oameni, marile investiții in proiecte hidroenergetice și de irigații, în extinderea mecanizării lucrărilor agricole, în intensificarea cercetărilor in sfera așa-numitei

„revoluții verzi" (pultivarea unor soiuri de mare productivitate).Planul anual 1975—1976 pune un deosebit accent pe menținerea stabilității economice și mărirea investițiilor în sectoare cruciale ca irigațiile, creșterea producției agricole, îngrășăminte, energie, siderurgie. O atenție deosebită se va acorda lucrărilor de exploatare a unor zăcăminte de petrol nit de mult descoperite lingă Bombay. care, potrivit evaluărilor, ar urma să permită extragerea a 10 milioane de tone anual.O atenție deosebită se acordă in- vățămîntului de toate gradele, cele 90 de universități și zeci de mii de școli cu profiluri tehnice, agricole, comerciale, zootehnice etc. fiind menite să asigure formarea cadrelor necesare care vor construi India modernă de mîine.Tradiționalele raporturi româno- indiene au cunoscut în perioada postbelică, mai ales în ultimii ani, o perioadă fertilă. Se dezvoltă cooperarea în diferite domenii — politic, economic, t.ehnico-științific, cultural. La evoluția ascendentă a acestor relații o contribuție hotărî- tcare a adus vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în India în. 1969, precum și întîlnirile ulterioare la nivel înalt, cu prilejul vizitelor conducătorilor indieni în țara noastră, acordurile și înțelegerile încheiate ca urmare a acestor convorbiri. Colaborarea și prietenia dintre cele două țări și popoare beneficiază astfe.l de condiții din cele mai propice de dezvoltare în concordanță cu aspirațiile lor de pace, progres și prosperitate.
L. RODESCU

• SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT «SPORT

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în gene

ral frumoasă, dar răcoroasă. Numai în 
cursul dimineții, în nordul Olteniei, în 
jumătatea de vest a Munteniei. în su
dul Transilvaniei și zona de munte au 
căzut averse răzlețe de ploaie. După- 
amiază acestea au încetat și aici. Vîn- 
tul a slăbit în intensitate, suflînd po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 10 grade la Dedu- 
lești și Cîmpulung și 22 de grade la 
Supuru de Jos, Oradea, Gurahonț și

Tulcea. în București : Vremea a fbst 
răcoroasă. Cerul a fost variabil. mai. - 
mult senin. Temperatura maximă a 
fost de 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de J6, 
17 și 18 august. în țară : Vreme în în
călzire. Cerul va fi variabil. Vor că
dea ploi izolate sub formă de averse, 
mai ales în estul țării și zona de mun
te. Vînt slab pînă la potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade, iar maximele între 18 și 
28 de grade, izolat mai ridicate la sfîr- 
șitul intervalului. în București : Vreme 
în încălzire. Cerul va fi variabil, mal 
mult senin noaptea și dimineața. Vînt 
slab pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere.

A

In cîteva rînduri
CICLISM : T. Vasile (Dinamo) 

campion de fondPLOIEȘTI (Prin telefon). — Pe un j traseu, dificil (Ploiești, Văleni, Cheia, .Șâcele, Predeal, Sinaia; .Qotă 1400 — 151 km)’s-a desfășurat ieri' ultimă ' probă a campionatelor naționale de ciclism, cea de fond, la care au fost prezenți peste 50 dintre cei mai buni alergători din țară. Traseul — stabilit anume pentru o astfel de dispută — a supus pe alergători la un examen dificil. Și de data aceasta titlul de campion al tării a revenit ciclistului Teodor Vasile, care a sosit primul la cota 1400. Pe locurile următoare s-au clasat Al. Zaroschi (Metalul Plopeni) și V. Ilie (Dinamo București). (M. Bărbulescu).

FOTBAL

Formarea lotului reprezentativ de tineret

LOCURI DE ODIHNA 
SI AGREMENT

HANDBAL : în București, 
un turneu internațional 

pentru juniori

Hanul Bucura-H ațeg

în organizarea Consiliului municipal pentru educație fizică și sport din București va avea loc între 28 și 31 august a.c. un turneu international de handbal pentru juniori. La acest turneu vor participa, alături de echipele reprezentative feminine și masculine ale Bucureștiului. formații similare de juniori reprezen- tind orașele Budapesta. Moscova, Praga, Sofia și Varșovia. întrecerile se vor desfășura pe terenul central de handbal din parcul sportiv ..Dinamo".
TENIS : Turneul de la TorontoTurneul de la Toronto a continuat cu desfășurarea partidelor din turul al doilea. Jucătorul român Ilie Năstase l-a invins cu 6—4, 7—6 pe americanul Steve Krulevitz.

în pitorescul ținut al Hațegului, din județul Hunedoara, cooperația de consum oferă turiștilor un agreabil Ioc de popas : HANUL BUCURA-HAȚEG pe DN 66 (Simeria — Petroșani) la km 28, in localitatea Hațeg.25 camere cu confort de categoria I, un restaurant cu gustoase preparate culinare cu spe

cific regional, o ambianță plăcută, serviciu ireproșabil și, pe lingă toate acestea, cadrul natural de o mare frumusețe sint condiții care atrag tot mai mulți turiști, dornici să viziteze, în apropiere, ruinele cetății Sarmizegetusa, rezervația de zimbri din pădurea Slivuț etc.

LUPTELa Haskovo (Bulgaria) s-au încheiat aseară campionatele mondiale de lupte greco-romane pentru juniori. Dintre luptătorii români s-au evidential Nicolae Horinceanu (52 kg) și Ștefan Rusu (categ. 68 kg), care au cucerit medaliile de argint, și Zaha- ria Felea (categ. 82 kg) medaliat cu bronz.Astăzi încep campionatele mondiale de lupte libere.
Motelul P raid

Pe oele mai frumoase trasee turistice ale țării, precum și in numeroase stațiuni balneo-cli- materice, cooperația de consum a construit și amenajat — în ultimii ani — numeroase unități turistice, care oferă condiții dintre oele mai bune de odihnă și recreare, în orice anotimp.Printre acestea se numără și elegantul motel dat in folosință la Praid, binecunoscuta stațiune cu ape sărate curative din județul Harghita.

Motelul Praid dispune de camere cu confort modern și încălzire centrală, de un restaurant, care servește preparate culinare cu specific tradițional, și de o cofetărie.Este o invitație permanentă de a vizita o zonă de un pitoresc inedit, la fel de frumoasă in toate anotimpurile. Motelul Praid asigură turiștilor de pe aceste meleaguri un agreabil loc de popas.

• Miercurea viitoare, la So
fia : România (tineret)-f--* 
Bulgaria (echipa olimpică) ■ tDupă cum s-a mai comunicat, e- chipa reprezentativă A va juca, la 20 august, la Torino, un meci de verificare în compania cunoscutei echipe italiene Juventus.în aceeași zi, la Sofia, echipa reprezentativă de tineret a României va întîlni echipa olimpică a Bulgariei, în cadrul căreia intră cei mai buni fotbaliști din tara vecină. Pentru această partidă dificilă au fost selecționați 16 jucători din rîn- durile cărora va fi stabilită formația reprezentativă de tineret.Cei 16 tineri fotbaliști români sînt : Purcaru (Univ. Craiova). Ionită (Rapid) — Gligore (A.S.A.), Grigoraș (Rapid). F. Marin (Rapid), Hajnal (A.S.A.), Zahiu (Steaua) — Boloni (A.S.A.). Ion Ion (Steaua). Keiser (Olimpia) — Atodiresei (F.C.M. Reșița). Multescu (Jiul). Radu II (F.C. Argeș). Manea (Rapid), M. Răducanu (Steaua) și Zamfir (Steaua).Din acest lot nu fac parte tineri jucători de la Dinamo și Sportul studențesc — echipe care vor întreprinde turnee în Spania, între 19 și 22 august a.c. — precum și Moraru și Purima, selecționați la lotul reprezentativ A.
„TROFEUL TOMIS“

în prima etapă — cuplaj 
pe stadionul „23 August"1 " ■Duminică, la București. în prima etapă a noii ediții a campionatului diviziei A. sînt programate _ două meciuri, care se vor desfășura în cuplaj pe stadionul „23 August", după cum urmează : ora 15,15 : Sportul studențesc—Universitatea Cluj-Napo- ca ; ora 17,00 : Rapid—Olimpia.

A.E.K.—Rapid 4—1La Atena s-a disputat în nocturnă meciul amical international de fotbal dintre echipele A.E.K. Atena și Rapid București. Fotbaliștii greci au obținut victoria cu scorul de 4—1 (2-0).
S au înscris 68 de echipe 

reprezentativeLa sfîrșitul acestei luni expiră termenul de înscriere la viitorul campionat mondial de fotbal, al cărui turneu final va avea Ioc. in anul 1978, in Argentina. Secretariatul Federației internaționale de fotbal (F.I.F.A.) a anunțat că pînă în prezent s-au înscris la această competiție 68 de țări, printre care și Româ
nia.

★în campionatul european de fotbal (grupa a III-a). la Oslo s-au întîlnit echipele Norvegiei și Suediei. Fotbaliștii suedezi au terminat învingători cu scorul de 2—0 (1—0).
LA VOLEICompetiția masculină de volei „Trofeul Tomis" a continuat ieri la Constanța cu meciurile etapei a 3-a. Selecționata României a întrecut cu scorul de 3—1 (15—11, 11—15, 15—10. 15—5) echipa Iugoslaviei, în timp ce reprezentativa Cehoslovaciei a învins cu 3—0 (15—8, 15—2, 15—9) echipa Ungariei.Astăzi se joacă meciurile România—Polonia și Ungaria—Iugoslavia.

Diversificarea producției și a gamei de servicii 
în cooperația meșteșugărească dîmbovițeanăîn actualul cincinal cooperația meșteșugărească dîmbovițeană a construit și dezvoltat in toate cele șase orașe ale județului, in centrele muncitorești, în comunele mari, capacități noi de producție. magazine de desfacere, ateliere complexe, unități prestatoare de servicii, însumind peste 10 500 m.p., a căror valoare depășește 25 milioane lei. Alte 21 milioane lei au fost investiți în utilaje, aparate de măsură și control, în mijloace de transport necesare modernizării și mecanizării proceselor de producție.Valorificînd superior aceste importante fonduri de investiții, materiile prime, în mare parte de proveniență locală, forța de muncă, Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești și-a realizat încă din prima decadă a lunii iunie a.c. sarcinile ce-i reveneau din acest cincinal ; se estimează că, pînă la sfîrșitul acestui an, se va realiza o producție suplimentară de peste 167 milioane lei.Preocupările meșteșugarilor dlmbovițeni se îndreaptă deopotrivă și spre sectorul serviciilor

publice. Bunăoară, în ultimul an au fost create 21 noi unități, care alături de cele 260 existente, realizează 174 genuri de servicii. Cooperativa „Arta populară" — recunoscută în tară și peste hotare pentru autenticitatea creației și păstrarea nealterată a folclorului — a angrenat, de pe văile Ialomiței, Dîmboviței și Cricovului, pehtru producția de covoare „Carpați", țesături, alesături și confecții artizanale, mai mult de 2 200 femei în munca la domiciliu și realizează pentru export produse de artă populară în valoare de peste 10 milioane lei, cu mult peste sarcina planificată.Preocupate să satisfacă cerințele crescinde ale populației, solicitările comerțului de stat și ale întreprinderilor colaboratoare, unitățile cooperației meșteșugărești se află, în prezent, înbr-un amplu proces de asimilare și de reproiectare a produselor. în actualul cincinal, de pildă, au fost asimilate 1250 produse și desene noi. Gradul de reînnoire a producției in acest an reprezintă 29 la sută. 
(Constantin Soci, corespondentul „Scînteii")

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII POPULARE CONGO

Tovarășului MARIEN N’GOUABI
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii,

Președintele Republicii Populare Congo
BRAZZAVILLECea de-a 12-a aniversare a victoriei revoluției congoleze — Ziua națională a Republicii Populare Congo — imi oferă plăcutul prilej ca, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al poporului român și al meu personal, să vă adresez cele mai calde felicitări și cele mal sincere urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de pace, prosperitate și noi succese în dezvoltarea independentă a patriei sale poporului congolez prieten.Dind expresie sentimentelor de solidaritate militantă care animă relațiile dintre popoarele noastre, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Congolez al Muncii, consfințite prin Declarația solemnă comună semnată cu ocazia vizitei dumneavoastră la București, îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie, de colaborare și de conlucrare fructuoasă dintre țările noastre se vor dezvolta și diversifica pe multiple planuri, in interesul ambelor noastre popoare, al forțelor care luptă pentru pace și progres, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru o hune mai dreaptă și mai bună.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

La Pointe Noire-nave 
cu tricolorul românescPointe Noire se bucură de reputația de capitală economică a Republicii Populare Congo, în a- cest oraș de pe coasta Atlanticului fiind grupate multe din întreprinderile tinerei republici, fie în funcțiune de mai multi ani, cum este fabrica de plăci pentru furnire exotice, fie în curs de construcție, ca rafinăria de țiței. în primul rînd însă, instalațiile portuare sînt cele care dau orașului nota sa specifică.De pe chei, privirea îti este atrasă de digul lung de vreo doi kilometri. înfipt ca un pinten în apele înspumate ale Atlanticului și care delimitează un bazin adine, unde pot ancora vase de mare tonaj. Stivele de cherestea, bușteni imenși, unii de grosimea unui stat de om. depozitați de-a lungul cheiului. îți reamintesc că lemnul constituie unul din produsele de bază ale exportului congolez. Alt produs de bază îl reprezintă minereul de potasiu, provenit din zona minieră Hole' și depozitat în uriașe grămezi. Spre extremitatea cheiului, un adevărat munte de minereu de măhgan : transportoarele, a căror lungime însumează cîtiva kilometri, duc pe benzile lor late minereul pînă în vapoarele pîntecoase. Putin mai departe se profilează cupolele albe ale rezervoarelor

petroliere și cisternele de melasă adusă de la fabrica de zahăr, nu departe de Pointe Noire.— Activitatea pe care o vedeți reflectă, în bună măsură, activitatea economică a republicii, ni se spune la administrația portului. Portul servește însă și unele din țările vecine. Minereul de mangan, de exemplu, provine din
NOTE 

DE CĂLĂTORIE

Gabon. Din Republica Centrafricană — lemn de esență prețioasă. Creșterea activității e- conomice a tării, ca și a partenerilor noștri impune modernizarea continuă a instalațiilor portuare. Pină la sfîrșitul anului în curs vom putea manipula un milion de tone de lemn și cherestea, fală de 600 000 tone în 1972, de patru ori mai mult minereu de potasiu (600 000 tone), mai mult minereu de mangan. mai mult țiței...Dezvoltarea substanțială a activității portuare este și ea una din rezultatele proclamării independentei ' tării, cu 15 ani în urmă, și în special al „celor trei glorioase zile" care au marcat în 1963 începutul revoluției congoleze. Și, desigur, pentru un vizitator român. înregistrând activitatea felu

rită din acest port, este un motiv de satisfacție să constate și prezența unor nave românești. în ultimii ani, Ia cheiurile de la Pointe Noire ancorează tot m_ai multe vase cu pavilion tricolor, avind la bord mașini și utilaje pentru întreprinderile care prind viată ca urmare a a- cordurilor de colaborare româno-congo- leză. Fabrica de țesături din fibre sintetice din Brazzaville, prima unitate de acest fel din tînărul stat, întreprinderea de prelucrare a lemnului la Makua — oraș situat în nordul tării, chiar pe linia Ecuatorului — ilustrează rodnicia acestei colaborări. ale cărei baze au fost puse în timpul istoricelor convorbiri purtate atît la Brazzaville, cit și la București, de președintele Nicolae Ceaușescu cu președintele Marien N’Gouabi. Documentele semnate cu aceste prilejuri. înțelegerile realizate, expresie a solidarității militante în lupta împotriva imperialismului. colonialismului si neoco- lonialismulul. a voinței de accelerare a dezvoltării economice a celor două țări, au deschiș perspectivele unei conlucrări tot mai aprofundate spre binele popoarelor român și congolez, al cauzei păcii, progresului și cooperării internaționale.
A. BUMBAC

Noi unități comerciale în județul Albaîn actualul cincinal rețeaua unităților comerciale din orașele județului Alba a cunoscut o puternică dezvoltare și modernizare. Au fost date în folosință zeci de magazine noi pe diverse profiluri. Numai în municipiul Alba Iulia, suprafața comercială construită în ultimii 5 ani măsoară aproximativ 20 000 metri pătrați. De curînd, în centrul vechi al acestei localități a început construcția unui mare magazin mixt. Noi unități comerciale sînt în curs de execuție și în alte localități. în orașul Ocna Mureș se află în faza de finalizare în cartierul central un complex de magazine pentru confecții, încălțăminte, arti

cole pentru copii, menaj, parfumerie, tutungerie. Tot aici se va deschide și un magazin alimentar. în Ocna Mureș se mai efectuează lucrări de modernizare la restaurantul „Minerul" și la hotelul orășenesc. Se lucrează in același timp și la a- menajarea unei cofetării cu terasă de vară. în orașul Cugir, un alt centru muncitoresc, se află în construcție o nouă cofetărie și un laborator. în Blaj, la parterul a două blocuri, vor fi date în folosință, pînă la sfîrșitul anului, mai multe unități comerciale, dintre care un magazin al I.A.S. (Ștefan Dinică, corespondentul ..Scînteii").

„L'EXPRESS": MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
$/ NOUA ORDINE ECONOMICĂ

Intr-un recent articol consacrat împlinirii a trei ani de la Conferin
ța mondială de la Stockholm cu privire la mediul înconjurător și mă
surile întreprinse in această perioadă pe plan internațional pentru 
frinarea pericolului poluării planetei, săptămânalul francez „L’Express" 
se referă pe larg la activitatea Programului Națiunilor Unite pentru 
mediul înconjurător (U.N.E.P.) care iși are sediul la Nairobi, capitala 
Kenyei.La numai trei ani de la Conferința de la Stockholm, ce a mai rămas din entuziasmul care mobilizase opinia publică internațională împotriva poluării, a risipei, a tot ceea ce amenință echilibrul planetei noastre ? Directorul adjunct al Programului Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător, dr. Mostafa Kamal Tolba, savant și în același timp om politic egiptean, declara in acest sens că „ideile noastre n-au prea evoluat în ultimii ani, deși in momentul creării U.N.E.P. ca agenție autonomă a Organizației Națiunilor Unite, cu scopul de a traduce în viață spiritul de la Stockholm, misiunea sa părea cit se poate de clară".Trebuie spus că această misiune era nu numai clară, ci și imensă, căci a apăra mediul înconjurător nu înseamnă numai a salva ultimele balene din Antarctica sau ultimii tigri din Bengal. Este vorba de a-i împiedica pe oameni să transforme oceanul intr-un uriaș depozit de gunoi ; de a interveni în toate : în planurile în care sint concepute orașele, în modul de implantare a industriilor, în folosirea resurselor de energie, in a- plicarea metodelor de cultivare a pă- mintului ; de a prevedea inundațiile, ciclonii, cutremurele de pămint ; de a stabili ritmul optim de creștere a populației.Cel mai mare succes înregistrat de noi pină in prezent, arată ca

drele de conducere ale U.N.E.P., este conferința organizată la începutul a- nului, la Barcelona. Am obținut ca la această conferință să vină toate statele riverane ale Mediteranei, atit cele bogate, cit și cele sărace, pînă și țările aflate în conflict, cum sînt Grecia și Turcia. Am reușit să-i facem să cadă cu toții de acord în vederea pregătirii unui plan comun de acțiune împotriva poluării marine. Dșr acest plan nu a văzut încă lumina zilei, iar în ce privește aplicarea lui...în momentul în care U.N.E.P. a vrut să intervină în problemele energiei, a epuizării rezervelor, a eventualelor primejdii pe care le presupune folosirea nelimitată a energiei atomo-electrice s-a izbit de rezervele unor guverne. în consecință, U.N.E.P. s-a mulțumit să lanseze două proiec- te-pilot, unul pentru energia solară, altul pentru energia eoliană. în țări subdezvoltate, unde se consideră — a priori — că nevoile sînt limitate.Cu toate acestea, mai există funcționari ai U.N.E.P. care nu se dau bătuți. La Nairobi a fost format un grup denumit al „chilienilor", pentru că unul din purtătorii săi de cuvînt, Vicente Sanchez, director al Departamentului programelor economice și sociale, este fost ministru în guvernul președintelui Salvador Allende. Pentru acest grup, mediul înconjurător încetează de a mai fi o chestiune pur tehnică sau o idee teoretică

de largă circulație și devine o adevărată problemă politică.Originalitatea grupului este aceea că respinge soluțiile universale, modelele prefabricate, preferind să pornească de la probleme particulare, de la situații locale. Membrii grupului refuză să separe datele economice de realitățile politice. în acest mod concret concep ei apărarea mediului înconjurător.Organizatorul conferinței mondiala de la Stockholm, canadianul Maurice Strong, a lansat cunoscuta formulă : „Sărăcia este cea mai gravă dintre poluări". Grupul amintit pornește tocmai de la această formulă. Departe de a constitui un obstacol în calea dezvoltării, stăpinirea mediului înconjurător Ie apare ca o condiție fundamentală a acestei dezvoltări. în lumina acestei poziții, ex- perții U.N.E.P. abordează probleme concrete ca : pămînturile aride, condițiile de locuit, amenajarea pădurilor ecuatoriale — beneficiind și de concursul specialiștilor F.A.O. (Organizația mondială pentru Alimentație și Agricultură) și O.M.S. (Organizația Mondială a Sănătății).„Desigur că noi singuri nu dispunem de mijloacele necesare de a schimba cursul lucrurilor — spune Michel Baumer, expert al U.N.E.P. — dar putem șă jucăm rolul de catalizator. în ultimă instanță, factorul ho- tărîtor îl reprezintă instaurarea unei noi ordini economice mondiale. Ideile, tehnicile necesare ocrotirii mediului există. Esențial este ca oamenii să învețe să trăiască în pace — între ei și cu Terra — și atunci vor putea ușor să stăpinească și mediul ine conj urător, ,
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if Manifestări consacrate
a țărilor nealiniate

Lucrările biroului de coordonare Declarațiile președintelui Mexicului

sărbătorii naționale a României

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Biroul de coordonare al țărilor nealiniate, care își are sediul în clădirea O.N.U. din New York si care acționează în calitatea de comitet pregătitor al Conferinței de la Lima a miniștrilor de externe ai statelor neangajate, și-a încheiat lucrările de pregătire pentru aspectele politice ale celor zece probleme principale care figurează pe proiectul ordinii de zi a reuniunii ce va avea loc în capitala peruană între 25—29 august.Punctele incluse pe ordinea de zl a conferinței de Ia Lima au fost formulate pe baza evaluărilor biroului de coordonare în legătură cu situația politică internațională în etapa actuală. Pornind de la rolul pe care 11 au țările nealiniate pe plan International, biroul de coordonare preconizează ca ideile și concluziile care se vor degaja la reuniunea de la Lima să stea, între altele, la baza activității grupului acestor state la viitoarea sesiune a Adunării rale a O.N.U.Biroul de coordonare arată Introducerea la raportul său privind activitatea organizației în perioada care a trecut de la ultima sesiune a Adunării Generale, secretarul general al heim, apreciază Lima va avea pregătirea celei extraordinare a problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale, a cărei sarcină va fi, după cum se arată în document, „să examineze obstacolele și limitele ce stau în calea înfăptuirii unei noi ordini economice internaționale".Comitetul pregătitor al reuniunii de la Lima a țărilor nealiniate este alcătuit din reprezentanții permanent! la O.N.U. ai următoarelor state : via, zia, ria,

Gene-că fn anual
O.N.U., Kurt Wald- că reuniunea de Ia un rol însemnat în de-a VH-a sesiuni adunării, consacrată

Algeria, Guyana, India, Iugosla- Cuba, Kuweit, Liberia, Malaye- Mali, Nepal, Peru, Senegal, Si- Somalia, Sri Lanka, Tanzania șl

Zair. Comitetul a formulat concluzia că reuniunea țărilor nealiniate dc Ia Lima se va desfășura „intr-o situație internațională dinamică și complexă, caracterizată de realizări importante, graduale, dar și prin persistenta unor amenințări la adresa păcii, precum și a unor probleme și pericole serioase, atit pentru statele neangajate, cit și pentru comunitatea internațională în ansamblul ei". Printre principalele trăsături ale e- volutiei politice contemporane, comitetul pregătitor menționează faptul că „principalele tendințe și procese politice și economice sînt interdependente în mod organic". Comitetul apreciază ca tendințe pozitive In lumea contemporană in primul rînd consolidarea forțelor păcii, intensificarea luptei împotriva tuturor formelor de dominație străină și întărirea țărilor nealiniate. Intre fenomenele negative din viața internațională sînt menționate, în special, accelerarea cursei înarmărilor nucleare și dificultățile existente în Înaintarea pe calea dezarmării nucleare și a celei generale. De asemenea, se arată că în diferite zone ale lumii, între care Orientul Apropiat, Cipru, Africa de Sud și în alte regiuni, se periculoase, țări pentru ternațională. Se menționează că unele țări nealiniate sînt supuse la presiuni și amenințări ori acte de agresiune.

AMMAN 14 (Agerpres). — Mexicul va prezenta, la următoarea sesiune a Adunării Generale propunere menită să nătățirea aplicării și zoluțiilor organizației declarat președintele ria, cu prilejul conferinței de presă ținute la încheierea vizitei sale ofi-
a O.N.U., o ducă la îmbu- respectării re- mondiale — a Luis Echever-

ciale în Iordania. Potrivit agenției Notimex, președintele Echeverria a relevat, cu acest prilej, că, în pofida unor deficiente, O.N.U. este singurul for care poate soluționa numeroase probleme internaționale și că, prin urmare, este necesar ca rolul său să crească, pentru a asigura menținerea păcii în lume.
Apel la lichidarea rasismului

lansat de secretarul general

rasiale
al O. N. U.

mențin situații de criză care reprezintă amenin- pacea și securitatea in-
★Argentina va continua să aibă relații cu toate țările lumii, a declarat miercuri, la Buenos Aires, noul ministru al afacerilor externe. Federico Robledo. El a adăugat că tara sa va duce mal departe politica de apărare 

a suveranității și independentei sale. Pe de altă parte, Federico Robledo a anunțat că Argentina va lua parte, in mod cert, la reuniunea miniștrilor de externe din țările nealiniate, care va avea loc la Lima, la sfirșitul acestei luni.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a făcut apel la toate statele și la organismele din sistemul Națiunilor Unite să participe activ Ia transpunerea în viață a obiectivelor Deceniului de luptă împotriva rasismului și discriminărilor rasiale. Acest deceniu a fost proclamat solemn printr-o hotărîre adoptată în cadrul unei ședințe speciale care a a- vut Ioc în timpul celei de-a XXVIII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.într-o scrisoare a secretarului general al O.N.U., dată publicității la New York, este adresat un apel tuturor guvernelor, organismelor și instituțiilor din cadrul Națiunilor U- nite „să-și afirme din nou hotărîrea fermă de a acționa pentru a se a- junge la lichidarea deplină și necondiționată a rasismului, discriminărilor rasiale și apartheidului". Kurt Waldheim a anexat la scrisoarea dată publicității în această problemă proiectele de rezoluție in materie a- doptate de Consiliul Economic și Social al O.N.U. (ECOSOC), care urmează să fie supuse spre aprobare viitoarei sesiuni a Adunării Generale. In aceste proiecte de rezoluție este exprimat sprijinul față de lupta

pentrupopoarelor oprimarea rasială, dominație străină, mic și Social al O.N.U. a cerut, de asemenea, eliberarea deținuților politici din Africa de Sud, semnarea și ratificarea unei convenții internaționale privind lichidarea tuturor formelor de discriminare rasială. ECOSOC a recomandat Adunării Generale a O.N.U. să examineze propunerea guvernului Ghanei de a se organiza în această tară o conferință internațională privind împotriva rasismului și rilor rasiale.

a se elibera de de colonialism și Consiliul Econo-

lupta discrimină-
★NAȚIUNILE UNITE preș). — Secretarul O.N.U., Kurt Waldheim, că va prezenta la viitoarea a Adunării buget al Organizației Națiunilor Unite pe anii 1976—1977, care totalizează 737 000 000 dolari. Această fră reprezintă o creștere cu 21.6 sută față de bugetul actual pe ani, datorată, între altele, unor structurări de ordin administrativ, ca și majorării contribuției Națiunilor Unite la unele programe umanitare și sociale.

14 (Ager- general al a anunțat sesiune Generale proiectul de Organizației ci- la doi re-

Evoluția situației din Portugalia
Convocarea Congresului 

P. C. din Columbia
Plenara C. C

al P. C. din Sri Lanka

• întîlnire a comandanților marilor unități militare 
© întrevederi ale șefului statului cu conducătorii parti
delor comunist și socialist ® Un comunicat al Președin

ției republicii despre incidentele din Timor

BOGOTA 14 (Agerpres). — La ultima sa ședință plenară, Comitetul Central al Partidului Comunist din Columbia a hotărît să convoace cel de-al XII-!ea Congres al partidului pentru 9 decembrie a.c. După cum relatează revista „Voz Proietaria", plenara a aprobat tezele congresului, care au fost discutate anterior în organizațiile de bază ale partidului.
LISABONA 14 (Agerpres). — La 

Lisabona a luat sfirșit, miercuri noaptea, reuniunea comandanților marilor unități militare portugheze, desfășurată sub președinția generalului Otelo Saraiva de Carvalho, șeful Comandamentului operațional continental (COPCON). La încheierea reuniunii, un purtător de cu- 
vînt a declarat că a fost examinată 
situația militară și politică și s-a ci
tit un document elaborat de un grup 
de ofițeri din cadrul COPCON.LISABONA 14 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, generalul Francisco da Costa Gomes, l-a primit joi la Palatul Belem pe secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal. După cum s-a anuntat, in ziua precedentă, șeful statului portughez a avut, de asemenea, o întrevedere cu secretarul general al Partidului Socialist, Mario Soares.

•kLISABONA 14 (Agerpres). — Situația continuă să rămînă încordată în Timor, unde incidentele care au avut loc în ultimele zile s-au soldat cu cîțiva morți și cu mai mulți

răniți In rîndul populației civile — anunță un comunicat dat publicității miercuri seara la Lisabona de Președinția republicii. Comunicatul precizează că serviciile administrative și instituțiile comerciale din acest teritoriu sînt închise.După cum s-a mai anunțat, o formațiune politică din Timor — Uniunea Democratică (U.D.T.) — a cerut guvernului portughez să proclame de urgență independența teritoriului, fără a se mai aștepta termenul stabilit la convorbirile de la Macao, și anume anul 1978. Celelalte două partide politice nu s-au alăturat cererii U.D.T.Comunicatul Președinției portugheze precizează că U.D.T. și-a avansat condițiile după ce atacase poliția din Dili — capitala teritoriului — și în- cercuise cartierul general al armatei portugheze. Guvernul portughez, se arată în comunicat, își va menține „poziția de arbitru și va încerca să îndemne părțile implicate să coopereze în elaborarea unei platforme comune de natură să ducă la depășirea crizei șt la evitarea unul conflict generalizat".

In spiritul acordului

COLOMBO 14 (Agerpres). — La Colombo a avut loc o plenară a C.C. al Partidului Comunist din Sri Lanka, care a examinat probleme legate de pregătirile pentru congresul partidului, ale cărui lucrări se vor desfășura în perioada 20—24 august, în orașul Matara. Plenara a adoptat raportul politic pentru congres al C.C. al partidului, raportul privind problemele organizatorice și proiectul de Program al partidului — documente ce urmează a fi supuse spre aprobare congresului.
intercipriotNICOSIA 14 (Agerpres). — Operațiunile de transferare a ciprioților turci din sudul și sud-estul Ciprului in zona din nord-est aflată sub ddrf- trolul autorităților turcești se desfășoară, zilnic, sub supravegherea și cu ajutorul forțelor O.N.U. din Cipru. Un nou grup de 450 de persoane a fost transportat joi din regiunea Paphos, făcînd astfel ca efectivul total al persoanelor transferate pînă acum să se ridice la aproximativ 2 000. stabilite, in cea mai mare parte. în zona portului Famagusta. Se apreciază că urmează să mai fie transferați circa 7 000 de ciprioti turci.După cum se știe, aceste operațiuni se desfășoară în baza acordului realizat la Viena în cadrul celei de-a treia faze a conferinței intercomuni- tare în problema Ciprului, acord care oferă posibilitatea transferării ciprioților turci — în măsura în care aceștia doresc — în zona aflată sub controlul forțelor turcești.

Conlucrare rodnică româno-iraniană

Activitatea politică a României socialiste în sfera relațiilor externe, atât de dinamică și fertilă, Ilustrează permanent preocuparea 
a partidului și statului dezvolta conlucrarea cu le, de a contribui activ rea marelui deziderat al lumi mai bune și mai drepte.In acest cadru se integrează organic si relațiile în continuă dezvoltare dintre România și Iran. Vizita întreprinsă în tara noastră în această săptăimînă de primul ministru iranian Amir Abbas Hoveyda constituie o elocventă confirmare a cursului rodnic pe care îl urmează raporturile prietenești româno-iraniene, sub impulsul hotărîtor al intîlnirilor și înțelegerilor dintre cei doi șefi de stat — președintele Nicolae Ceaușescu șl șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. Schimbul călduros de mesaje la cel mai înalt nivel, prilejuit de primirea de către șeful statului român a premierului Iranian, a dat expresie satisfacției comune pentru această evoluție remarcabilă a relațiilor dintre țările și popoarele noastre, concretizată în extinderea și diversificarea continuă a colaborării, în realizarea în comun a unor importante obiective economice. Se justifică astfel, pe deplin, caracterizarea dată relațiilor dintre România și Iran ca model de cooperare Intre state cu orinduiri social-economice diferite.Aceste relații se dezvoltă pe teme
lia trainică a principiilor legalității Internationale, consemnate in Declarația solemnă Încheiată în iunie 1973 la București, care a marcat un moment de importanță istorică in cronica româno-iraniană, oferind cadrul fertil al unei colaborări multilaterale, în folosul ambelor popoare, ca și In interesul democratizării raporturilor Internationale, al Înțelegerii și destinderii In lume.Exprimînd satisfacția pentru evoluția mereu ascendentă a acestei colaborări, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că relațiile dintre România 
si Iran „au la bază preocuparea sta
telor noastre de dezvoltare economi- 
co-socială independentă, de a asigu
ra făurirea, in fiecare tară, a unei ia

consecventă nostru de a toate state- la infăptui- făuririi unei
dezvoltări care să contribuie la bunăstarea și fericirea poporului. Totodată, ele se înscriu în preocuparea pentru o largă colaborare internațională, pentru relații noi, bazate pe egalitate, pe respect al independenței, suveranității. neamestec in treburile interne, pe necesitatea realizării unei noi ordini economice si politice internaționale".în acest spirit, schimburile de vederi ale președintelui Nicolae Ceaușescu și primului ministru Manea Mănescu cu premierul iranian Amir Abbas Hoveyda au pus în evidență voința comună de a amplifica cooperarea reciproc avantajoasă prin identificarea a noi posibilități în acest sens, posibilități ce derivă din caracterul complementar al economiilor celor două țări, din similitudinea unor preocupări vizînd accelerarea • progresului lor multilateral. Aceasta și-a găsit materializare chiar in timpul vizitei în protocolul semnat de cei doi prim-miniștri, la încheierea convorbirilor, prin care sînt stabilite în detaliu măsurile necesare în vederea urgentării punerii In a- plicare a proiectelor și programelor de cooperare în domeniile industrial, agricol, al infrastructurii și în alte sectoare de certă importanță pentru ambele țări. Nu încape îndoială că înfăptuirea acestor proiecte, beneficiind de experiența acumulată pînă în «prezent, se va solda cu rezultate rodnice, slujind deopotrivă intereselor dezvoltării României și Iranului. In legătură cu aceasta, premierul Iranian sublinia : „Sîntem ferm convinși că, în viitor, Iranul șl România vor dezvolta și mai mult colaborarea și schimburile în toate domeniile. Puteți fi siguri de importanța pe care guvernul meu o acordă cooperării și operei comune întreprinse sub auspicii atît de bune".In cursul actualului dialog româ- no-iranian un loc important l-au o- cupat problemele actualității politice internaționale, evidențiindu-se, o dată în plus, aprecierile comune față de importantele schimbări ce au loc în lume și care deschid perspective și mai bune colaborării dintre țările noastre. Din analiza evenimentelor petrecute pe scena Internațională ae

desprinde ca o concluzie fundamentală faptul că problemele complexe care confruntă astăzi omenirea nu își pot găsi soluții trainice, în spiritul păcii și al justiției, decît cu participarea tuturor țărilor, indiferent de mărimea sau potențialul lor economic și militar, un rol tot mai important in această direcție fiind chemate să-1 joace țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, care alcătuiesc marea majoritate a lumii. Și se poate afirma cu satisfacție că, prin participarea lor activă și constructivă la viața internațională, România și Iranul oferă un elocvent exemplu de înțelegere a unei asemenea cerințe. Multiplele aspecte ale actualității internaționale în care pozițiile țărilor noastre sînt apropiate sau identice — fie că este vorba de transpunerea in viață a dezideratelor Înscrise în Actul final semnat la Helsinki de statele participante la Conferința general-europeană, care evidențiază de tură dintre și securitatea ale lumii, de unor măsuri practice, efective pentru realizarea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare, de situația din Orientul Mijlociu, de necesitatea democratizării relațiilor interstatale și realizarea unei noi ordini politice și economice în lume — constituie premisele unei strînse conlucrări In continuare între România și Iran pentru găsirea unor soluții de natură să asigure progresul, stabilitatea economică, pacea și securitatea tuturor națiunilor.Inscriindu-se pe linia hotărîrii, proclamate in Declarația solemnă, de a „dezvolta consultările la toate nivelurile", vizita premierului iranian în țara noastră poate fi apreciată ca un moment important în e- voluția ascendentă a relațiilor dintre cele două țări. Rezultatele ei rodnice îndreptățesc convingerea că prietenia și colaborarea dintre România și Iran vor cunoaște o continuă înflorire, spre binele reciproc, al cauzei păcii și progresului.

altfel strînsa legă- securitatea în Europa pe celelalte continente necesitatea adoptării

Dumitru UNU

TOKIO 14 — Corespondentul A- gerpres transmite : în cadrul manifestărilor prilejuite de a XXXI-a aniversare a eliberării patriei noastre, în sala „Asahi" din Tokio a a- vut loc joi o seară culturală românească, organizată de Asociația de prietenie Japonia—România. Secretarul general al asociației, Shiro Suzuki. a rostit un cuvînt de salut, iar prof. univ. Takeshi Shimura, președintele asociației, a prezentat o expunere pe tema „România — istoria și civilizația sa“. Ambasadorul României la Tokio. Nicolae Finantu, a vorbit despre însemnătatea actului istoric de la 23 August 1944 în viata poporului român, despre succesele obținute de tara noastră pe calea construirii noii societăți.A fost prezentat filmul „Cele șase zile în Japonia", președintelui Ceaușescu, Ceaușescu, Ministerului Japoniei.In cadrul prezentat, de asemenea, filmul do-

cumentar „Vechi capitale românești", iar o formație de muzică populară românească a susținut un reușit program artistic.BUDAPESTA 14 — Corespondentul nostru transmite : In cursul zilei de joi, loan Cotoț, ambasadorul tării noastre la Budapesta, împreună cu loan Pușcaș, atașatul militar și aero, au depus coroane de flori — în orașele Szeged și Oroshaza — la Monumentele eroilor români căzuti in lupta pentru eliberarea Ungariei de sub fascism.

ME-Capri-

consacrat vizitei României, Nicolae și tovarășei Elena realizat cu concursul Afacerilor Externe alserii culturale a fost

BRATISLAVA 14 (Agerpres). — In R. S. Slovacă, în orașele Zvolen, Lu- cenec și Piestany au avut loc ceremonii Ia monumentele și cimitirele ostașilor români care au luptat pentru eliberarea Cehoslovaciei, Consulul general român la Bratislava, Carol Cozma, și atașatul militar al tării noastre la Praga, colonel Voicu Tugurel, împreună cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, au depus coroane de flori.
O declarație a guvernului R. P. Ungare

privind Conferința de la Helsinki(Agerpres). — securitate și coo-BUDAPESTA 14 Conferința pentru perare de la Helsinki a deschis o e- tapă nouă în procesul de destindere în Europa — se arată în declarația Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare dată publicității joi la Budapesta. înfăptuirea principiilor expuse în Actul final al conferinței — subliniază declarația — va contribui la îmbunătățirea continuă a atmosferei

de încredere reciprocă, la crearea de noi posibilități pentru extinderea șl dezvoltarea colaborării fructuoase.Consiliul de Miniștri al R.P. Ungare — relevă documentul — declară că Republica Populară Ungară va face totul ca principiile înscrise în Actul final al Conferinței de la Helsinki să fie traduse în viață, ca destinderea să devină un proces ireversibil.
Cambodgia s-a angajat pe calea refaceriiPNOM PENH 14 (Agerpres). — Problemele majore cărora Cambodgia a trebuit să le facă fată au fost soluționate în intervalul de trei luni care a trecut de la victoria poporului khmer în lupta împotriva regimului lonnolist și a intervenției străine — a declarat Khieu Samphan, viceprim- ministru al Guvernului Regal de U- niune Națională al Cambodgiei, în- tr-un interviu transmis de postul de radio Pnom Penh. După eliberare, Cambodgia a trecut la refacerea distrugerilor provocate de război —a șoselelor, școlilor, uzinelor distruse, a caselor, la soluționarea problemei re- fugiaților separați întreaga populație turi de forțele de susținută activitate ducției.Situația politică foarte stabil’ă.să funcționeze, școlile și spita- au fost redeschise. In domeniul

de familiile lor. s-a angajat, ală- eliberare, într-o de sporire a pro-din Cambodgia Uzinele au înce-

agriculturii — a spus Khieu Sam- phan — au fost înregistrate succese, „urmînd ca intr-un an sau doi producția agricolă să fie în măsură să acopere necesitățile interne de consum și să poată furniza o parte din produsele sale pentru export". Pe de altă parte, viceprim-ministrul cambodgian a subliniat că poporul, cu sprijinul forțelor armate, a repus în funcțiune principalele căi de comunicație din țară, oferind în acest fel populației posibilitatea de a se aproviziona cu orez și cu alte produse de consum necesare.Pe plan extern, a subliniat Khieu Samphan, Cambodgia promovează o politică bazată pe principiile independenței, neutralității și nealinierii, împreună cu vecinii săi, a declarat viceprim-ministrul Khieu Samphan, Cambodgia aderă pectului reciproc turor problemelor tenței pașnice. Și 
în

principiile res- soluționării tu- spiritul coexis-la

transmit:
Convorbiri sovîs&o-ame- 

riCQHS. Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a primit, joi, la Yalta, delegația Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. care se află într-o vizită în Uniunea Sovietică. în cadrul convorbirii care a avut loc — relatează agenția T.A.S.S. — au fost evocate relațiile sovieto-americane, precum și unele probleme internaționale.
Delegația guvernamen

tală a B.P.D. Coreene, condusă de Pak Sen Cer, vicepremier al Consiliului Administrativ, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă în Maroc. Cu prilejul vizitei, delegația R.PJD. Coreene a avut convorbiri cu oficialități din țara-gazdă, referitoare la dezvoltarea colaborării bilaterale.
OHsntul apropiat - Cotidia- nul egiptean „AI Ahram" informează că, săptămîna viitoare, este așteptat să sosească la Cairo secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, pentru a relua eforturile diplomatice in vederea realizării unui nou acord de dezangajare a forțelor din Sinai. Șeful diplomației americane, scrie ziarul, va vizita și alte țări din regiune.

Escaladarea violenței 
în Irlanda de NordLONDRA 14 (Agerpres). — în anul 1974,................................................s-au și-au — se fului nagan, dat publicității la Belfast.Raportul precizează că 2 407 persoane au fost rănite, s-au comis 2 092 de jafuri, au fost provocate 669 de explozii, iar poliția și armata au capturat 24 1 236 arme de focoase Prezentind nagan a deplins faptul că în activitățile lor teroriste elementele extremiste atrag într-o măsură tot mai mare tineretul. Escaladarea violenței In Irlanda de Nord a fost calificată de șeful poliției locale drept „o tragedie umană și un afront adus conceptului de societate civilizată". El a subliniat că o condamnare a acestor acțiuni nu este suficientă. „Respingerea violenței, a spus vorbitorul, trebuie să fie însoțită de un sprijin activ și necondiționat pentru eforturile poliției de a salva comunitatea nord-irlandeză de cei care caută să o terorizeze și să o intimideze".Recrudescența violenței în Irlanda de Nord, prilejuită de împlinirea, la sfirșitul săptămînii trecute, a patru ani de la începerea internărilor — arestarea și detențiunea fără judecată a persoanelor suspecte de ticipare la acte de terorism — a minat, în noaptea de miercuri joi, cu atentatul dintr-un bar Belfast, în care și-au pierdut viața șase persoane și au fost rănite alte 44.

în incidentele violente care produs în Irlanda de Nord pierdut viața 227 de persoane arată în raportul anual al șe- poliției din Ulster, Jamie Fla-
de lansatoare de rachete, de foc, aproape 150 000 și 12 tone de . exploziv, aceste cifre, Jamie Fla

par- cul- spre din

La Pekin au c°nt*nuat con- vorbirile dintre Li Sien-nlen, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, viceprim-mi- nistru al guvernului R. D. Vietnam, conducătorul unei delegații economice guvernamentale a R. D. Vietnam aflate în vizită în R. P. Chineză — informează agenția China Nouă.

a declarat ministrul de externe al Indiei, Y. B. Chavan. Acesta a relevat, totodată, că, alături de alte state din zonă. țara sa se străduiește să transforme Oceanul Indian intr-o zonă a păcii.

Ansamblul folcloric „Dîmbovița" 
din Tirgoviște, aflat intr-un turneu 
in Algeria, a prezentat primul spec
tacol in frumoasa stațiune Sidi Fe- 
rouche, pe litoralul Mării Medite- 
rane, la 20 km de Alger. Artiștii a- 
matori din țara noastră au fost în
delung aplaudați.

Pentru transformarea 0- 
ceanuiui Indian într-o zonă 
a păcii. Construirea de către S.U.A. a unei baze militare pe Insula Diego Garcia în ciuda opoziției tuturor popoarelor din zona Oceanului Indian poate doar să sporească încordarea și să dăuneze păcii si stabilității în această regiune a globului —

Primul Congres ktmo-a- 
msrâan al ziariștilor, cu participarea unor delegații din țările din zonă și din statele anglo- fone caraibiene, se va desfășura la Lima intre 9—12 octombrie, informează agenția Prensa Latina. Dezbaterile vor fi axate asupra principalelor probleme de ordin conomic America șl social care Latină de astăzi. politic, e- confruntă

în parlamentul tailanrprimul ministru, Kukrit Pra- moj, a declarat joi că guvernul său nu a renunțat la intenția de a asigura retragerea totală a trupelor a- mericane de pe teritoriul tailandez pînă în luna martie 1976.
în statal indian Bihar s-au semnalat în ultimele două luni alte 519 cazuri de holeră. Oficial, s-a precizat că 93 dintre persoanele afectate de această boală au decedat.

MARGINALII

Paradoxuri demografice
Rezultatele prelimi

nare ale recensământu
lui populației efectuat 
in Franța la începutul 
acestui an suscită, din 
mai multe motive, in
teresul comentatori
lor. După cum s-a a- 
nunțat, conform aces
tor calcule, Franța nu
mără la ora actuală 
52 590 000 locuitori. 
Față de recensămintul 
precedent, 
creșterea 2 840 000 1
șadar, in ultimii ani 
s-a înregistrat o creș
tere medie anuală a 
populației de numai 0,8 
la sută. Acest ritm de
mografic este si mai 
scăzut dacă se ia în 
considerație numărul 
important de imigranți 
care s-au instalat in 
Franța in ultimii ani 
— reprezentind circa 
un sfert din sporul e- 
fectiv al populației.

Comparind cifra de 
mai sus cu cifra cores
punzătoare înregistra
tă in cadrul recensă- 
mintului anterior : 1,2 
la sută pentru perioa
da 1962—1968, ziarul 
„Le Figaro" consideră 
că ea „traduce un 
diagnostic de epuizare, 
o sensibilă diminuare 
a creșterii demografi
ce" si subliniază că, 
datorită prelungirii du-

, în 1968, 
este de 

persoane. A- 
ultimii

ratei medii de viață, 
ultimele rezultate ara
tă că „Franța este de 
aici înainte o țară care 
imbătrinește. Dacă ten
dința actuală nu este 
inversată, peste 10 ani 
populația va începe să 
descrească".

Intr-o analiză a a- 
cestui fenomen, revis
ta „Le Point" oferă 
citeva cifre îngrijoră
toare : dacă in ajunul 
revoluției din J 
se nășteau anual 
Franța intre 1,1 și 
milioane de copii, 
1974 numărul lor 
scăzut sub 800 000. 
rătînd că această ten
dință a apărut in Fran
ța in urmă cu 
mativ două 
după care s-a 
Uzat in țările 
trializate, 
tează rezultatele unor 
prognoze demografice 
in ipoteza continuării 
tendinței actuale. Ast
fel, in anul 2025 popu
lația Franței ar scă
dea la 42,149 milioane 
de locuitori, iar pira
mida virstelor s-ar ca
racteriza printr-o di
minuare netă a popu
lației sub 50 de ani, a- 
dică a persoanelor ac
tive. Lucrările Insti
tutului național de stu
dii demografice arată, 
In sensul aceleiași ipo-

1789 
in 1,2 
in 

a
A-

aproxi- 
secole, 

genera- 
indus- 

revista ci-

teze, că in anul 2050 
populația ar putea scă
dea la 38 milioane și 
la... 17 milioane in
2100. Comentind aceste 
cifre, revista scrie :

Remarcind faptul că 
aceste fenomene sînt 
totuși puțin cunoscute, 
demografia fiind o ști
ință încă 
servatorii 
primejdiile 
evoluții și 
imperioasă 
suri de redresare. 
Figaro" amintește 
guvernul a cerut 
nisterului Sănătății să 
pregătească un dosar 
al problemei și să de
finească o politică de 
ansamblu în sprijinul 
familiei. „Cifrele re
censământului dove
desc că era și timpul" 
— conchide ziarul. As
pectele relevate de 
recensămint demon
strează complexitatea 
fenomenelor demogra
fice și necesitatea unor 
măsuri economice și 
sociale de anvergură, 
dificile insă in actua
la perioadă de criză, 
lntrucit, după cum re
marca un comentator : 
„șomajul nu poate sti
mula natalitatea".

tinără, ob- 
subliniază 

unei atari 
necesitatea 

a unor mă- 
„Le 

că 
Mi-

Paul 
DIACONESCUParis

• RECORDURI 
TEOROLOGICE.ciile vremii în decursul ultimelor luni au determinat săp- tămînalul L’Express" să întocmească o statistică a recordurilor meteorologice. Astfel, cea mai mare cantitate de ploaie căzută vreodată pe glob în decurs de un an s-a înregistrat în localitatea indiană pundji : 26,7 metri, i cea mai intensă, in Unionville (S.U.A.) : litri intr-un minut, tura cea mai ridicată registrată la 13 septembrie 1922 la El-Azizia (Libia) : 57,7 grade, iar temperatura cea mal scăzută din emisfera nordică, la Oimiakon (Siberia) : minus 78 grade. Seceta cea mai îndelungată a fost consemnată în localitatea Iquique (Chile), unde nu a căzut nici o picătură de ploaie timp de 14 ani, în timp ce, prin contrast, la Bahia Felix, tot în Chile, plouă timp de 325 zile pe an. Recordul furtunilor îl deține localitatea Kampala (Uganda), unde se înregistrează asemenea fenomene timp de 242 de zile din 365. La Mount Washington (S.U.A.), rafalele de vînt au atins fantastica viteză de 372 km/h. Și tot In S.U.A., la Coffeyville (Kansas), în septembrie 1970, în timpul unei grindine, meteorologii au colectat un bulgăre de gheață cu diametrul de 44 cm, cîntărind 766 grame. în fine, într-o altă localitate americană, Paradise Ranger Station, în timpul iernii 1970—1971. cantitatea de zăpadă Înregistrată a depășit înălțimea de 26 metri.

• SERINGA FĂRĂ AC.Orlcît de iscusit ar fi cel care o face, injecția este întotdeauna dureroasă. Nu însă și atunci cînd este făcută cu o seringă... fără ac. O asemenea seringă a fost concepută la Institutul de aparate și instrumente medicale din U.R.S.S. Medicamentul se injectează printr-un ajutaj foarte ingust, sub efectul unui piston prevăzut Jetul pielea este de 30 de subțire decît un ac obișnuit. A- vantajele noii seringi sînt multiple : deteriorează mai puțin țesuturile, medicamentul se poate doza mai exact și se resoarbe mai repede.
• ENERGIE ELECTRI

CĂ CU AJUTORUL 
SOARELUI. O demonstrație publică de iluminare cu ajutorul unui generator electria funcționind pe bază de energie solară a fost organizată zilele trecute de către un laborator guvernamental japonez. Generatorul este prevăzut cu un dispozitiv special de captare a razelor solare de slabă intensitate și cu o „diafragmă de retenție", care împiedică risipirea energiei solare sub formă de raze ini'raroșii. Generatorul produce o temperatură de 250—300 grade, cu ajutorul căreia se obțin aburi ce acționează o turbină. Acest experiment marchează, după cum consideră oamenii de știință ai laboratorului, un început in folosirea pe scară largă a energiei solare în scopul producerii de energie electrică.

• „RECENSĂMINT'* 
PISCICOL Oamenii de știință din Iugoslavia șl Italia vor întreprinde, în curînd, un recensămint al peștilor din Marea Adriatică. Aparate electronice special construite, în combinație cu camere de luat vederi sub apă, vor culege suficienta informații despre densitatea.„ piscicolă. Prelucrate de computere, aceste date vor fi transformate în kilograme și tone. Rezultatele acestei acțiuni, unice in felul ei, vor soluționa dis' pută existentă în prezent întjră specialiști, din care unii susțin că Adriatica este pe cale da a-și epuiza rezervele de pește și se impune repopularea ei, în timp ce alții consideră că, dimpotrivă, rezervele existente sînt practic nelimitate.

• BIOGRAFIE CANI
NĂ. După ecranizarea vieților atitor personaje celebre, studiourile de la Hollywood se pregătesc în prezent să toarne un film consacrat lui... Rintin- tin, cea mai celebră „stea" canină a producțiilor cinematografice americane. Găsit în Franța, în timpul primului război mondial, de un sergent american, Lee Ducan, Rintintin, un ciobănesc voinic, a dovedit, la dresaj, aptitudini deosebite, ceea ce l-a îndemnat pe stăpî- nul său să se adreseze unui cunoscut producător de filme. In- cepînd din 1923, Rintintin și stăpînul său au turnat nu mai puțin de 22 de filme, care au adus studiourilor respective profituri fabuloase. De fapt, de-a lungul anilor, locul vedetei, care între timp îmbăirinise, a fost luat de descendenții săi în linie succesivă, dar numele s-a păstrat același. Ca o veritabilă vedetă, Rintintin dispunea de un coteț alcătuit din... cinci încăperi, inclusiv sală de baie. Pentru filmul care urmează să relateze povestea vieții sale nu s-a găsit însă deocamdată interpretul care să întrunească toate condițiile...

Cherra- iar ploaia localitatea 31,2 mili- Tempera- i a fost în-

cu resorturi, de lichid ce străpunge ori mal

• INVAZIA BERZE- 
LOR. In ultimele zile, în unele zone din sudul Ungariei s-au produs pe ogoare neobișnuite invazii de berze. S-a constatat că păsările, venite în număr extrem de mare, au invadat miriștile în căutarea hranei, în condițiile în care numeroase bălți ce constituiau terenul lor de vînătoare au secat din cauza caniculei excesive din ultima perioadă. Incursiunea berzelor pe terenurile agricole se dovedește foarte folositoare, deoarece păsările înfometate distrug o mulțime de rozătoare dăunătoare.
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