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In întrecerea socialistă

SUCCESE DEMNE DE 
MAREA SĂRBĂTOARE

Fontă și oțel peste planSiderurgiștii țării au înscris importante succese în cronica întrecerii socialiste pentru realizarea cincinalului înainte de termen, succese pe care ei le consacră marii sărbători de la 23 August. Ultimele date centralizate la Ministerul Industriei Metalurgice menționează că, de la începutul anului, marile combinate ale siderurgiei au realizat, peste prevederile de plan 39 000 tone fontă, aproape 24 000 tone oțel, 30 000 tone laminate finite, 84 000 tone cocs metalurgic. Printre fruntașii întrecerii socialiste se numără oțelarii, furnaliștii și laminatorii Hunedoarei și Reșiței, ca și colectivul Laminorului de tablă de Ia Galați. (Agerpres).
Județul Brașov 

a încheiat recoltatul 
fiuluiîn ciuda timpului nefavorabil din această vară, mecanizatorii, țăranii cooperatori din județul Brașov și-au intensificat eforturile la recoltatul păioaselor, reușind să termine, cu 17 zile mai devreme decît anul trecut, recoltatul celor peste 24 000 ha de grîu. Acum, pe ogoarele județului se depun eforturi în vederea încheierii arăturilor de vară și pentru pregătirea condițiilor necesare însămînțărilor de toamnă, recoltării, transportării și depozitării întregii recolte de pe cîmp. (N. Mocanul.

Economii de metalConstructorii de utilaj petrolier de la întreprinderea „1 Mai" — Ploiești au redus, a- nul acesta, consumul de metal cu o cantitate corespunzătoare fabricării a 20 000 de sape cu role pentru forajul de mare adincime. Aproape 100 de tone metal au economisit, pînă acum, si constructorii de la întreprinderea „Electrotimiș" din Timișoara, ca urmare a repro- iectării unor produse, a reducerii greutății acestora.
Productivitate sporităRăspunzînd prin fapte cerințelor primordiale ale economiei noastre, oamenii muncii din industria județului Hunedoara . r-u depășit, în primele 7 luni ale anului, nivelul planificat al ..-productivității muncii' cu 3 759 lei pe fiecare angajat. In acest context, întreaga producție in- , dustrială suplimentară realizată în perioada amintită — care se ridică la peste 297 milioane lei — a fost obținută pe seama creșterii productivității muncii. (S. Ionescu).

Mai mult lignitMinerii de la Lupoaia au ridicat, vineri la amiază, la 100 000 tone cantitatea de lignit extrasă în plus de la începutul a- nului. Colectivul acestei exploatări carbonifere fruntașe din Valea Motrului, unitate ce și-a onorat sarcinile stabilite pentru actualul cincinal cu aproape cinci luni' mai devreme, și-a realizat astfel și angajamentul suplimentar asumat în întrecerea socialistă pe întregul an.

Mă aflam, nu e mult de atunci, la Glodeni. pe un târîm unde gîndul mă pur- . ta din prezent spre trecut 
și viitor.Casele arătoase și curate, păminturile molcom vălu- rite ale acestui sat de o hărnicie pilduitoare îmi sînt bine cunoscute ca și unduirea, acum din nou domoală, a Mureșului sau șerpuirea ascunsă a pîrîu- lui Luț. în seri de vară am ascultat prin pădurile de aici glasul chemător al căprioarelor, m-am desfătat privind și ascultînd dansul și cîntecele tinerilor, am simțit, nu o dată, ca pe ale mele, grijile mai mari sau mal mărunte ale localnicilor.Venisem acolo împovărat de mîhnirea pricinuită de apele revărsate de curînd și. cum e și firesc, preocupat de 'perspectivele viitorului. în biroul consiliului popular, secretarul Kiss Janos e cufundat în tot felul de calcule, menite să oglindească strădaniile 
li munca oamenilor de pe

BOIW M KIHUHia SWttlM A URIIacest meleag. Altminteri în clădire e liniște. E liniște și în comună. Toți cei in puteri sînt la muncă. Și nici nu trebuie să străbați o distantă prea mare spre
toare cu griul culcat în noroi. cit pămîntul mustind de apă, La recoltatul orzului, trei tractoare trag o combină : mașinile se afundă în clisă, discul de recoltat

Iul adresat întregului popor de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a cuprins în cuvinte de o mare, intensitate dramatică interesul vital al fiecăruia.
Aluatul pentru piinea-piine 

șl plinea spiritului
Reportaj de Siito ANDRAS

a vedea răspîndite în lanurile de grîu. de tutun și la recoltatul orzului brigăzile numeroase ale membrilor cooperativei agricole de aici... De departe — un buchet pictural in culori idilice. de aproape — o încordare dură, o luptă istovi

se mișcă anevoie, se umplu cu încetineală sașii, dar se umplu, și fiecare pumn de spice înseamnă o bucurie. Așa cum o bucurie este să constati că, în cele mai grele zile, oamenii din Glodeni au dovedit în unanimitate. prin fante, că ape-

în legenda biblică, oropsi ții au fost salvați de mana cerească. Dar din legende nu te poți hrăni ; pentru toate cîte înseamnă belșugul meselor noastre trebuie să luptăm — uneori amarnic — cu natura și. uneori, chiar cu propriile

Folosind comunicările corespondenților noștri Județeni, înfățișăm astăzi, cînd mai sînt puține zile pînă la marea sărbătoare de la 23 August, realizările, inițiativele și preocupările colectivelor din patru mari „cetăți" ale industriei chimice. Sînt realizări remarcabile care atestă munca harnică, fără preget și plină de răspundere a muncitorilor, inginerilor si specialiștilor din aceste unități pentru îndeplinirea exemplară a planului și angajamentelor asumate în întrecerea pe acest an, pentru transpunerea în practică, pe baza unor programe concrete de acțiune, a sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 iulie a.c.

fost depășite la majoritatea indicatorilor. Astfel, s-au obținut suplimentar 400 tone fire și fibre poli- esterice, ca urmare a bunei organizări a producției și a muncii, folosirii judicioase a instalațiilor tehnologice (indicele de utilizare a capacităților este de 98 la sută la instalațiile de bază și de 85 la sută la cele auxiliare), creșterii productivității muncii cu 1,4 IaDespre o recentă inițiativă muncitorească la COMBINATUL DE FIBRE SINTETICE DIN IAȘI relatează corespondentul. nostru Manole Corcaci.— „Pînă Ia 23 August, săptămînal — o zi record", aceasta este inițiativa pe care a lansat-o, cu puțin timp în urmă, maistrul Gheorghe Crăiescu de la secția a Il-a fibră. Comuniștii și toți lucrătorii din schimbul său au îmbrățișat cu căldură inițiativa. în prima „zi record", fiecare s-a prezentat la lucru cu cîteva minute mai devreme și a luat în primire din mers instalațiile. Sub îndrumarea maistrului s-au făcut reglările mașinilor la capacitatea maximă. De a- semenea, s-a acordat o mare atenție supravegherii mașinilor. Și astfel, în ziua respectivă s-au produs 1 500 kg fibre peste plan. Inițiativa s-a extins acum la toate schimburile din secția de fibre.Practic, în toate secțiile combinatului se lucrează

Angajamente 
muncitorești, 

fapte muncitorești 
ale chimiștilor

cu hărnicie, se nasc inițiative valoroase, legate de aspectele specifice ale producției. De altfel, încă la începutul lunii august, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Combinatul de fibre sintetice din Iași au raportat îndeplinirea sarcinilor planului cincinal la toți indicatorii; De asemenea, pînă acum, angajamentele pe acest an au

sută peste prevederi. O a- tenție deosebită se acordă reducerii consumurilor de materii prime și materiale, diminuării deșeurilor, eco- nomisindu-se pînă acum 300 tone dimetilterefțalat și- 100 tone glicol. ‘— Pentru colectivul COMBINATULUI DE ÎNGRĂȘĂMINTE AZOTOASE DIN TIRGU-MUREȘ — ne relatează Gidofalvi Ildikb -

principalele rezerve de sporire a producției rezidă în funcționarea la parametri inalți a instalațiilor, în efectuarea în timp cit mai scurt și de bună calitate a reparațiilor. Dintre măsurile care au avut efecte deosebite pentru producție în ultimul timp, aș aminti scurtarea reparațiilor generale cu 10 zile față de grafic la instalațiile a- moniac I și amoniac II, materializată în realizarea peste prevederi a 6 000 tone amoniac ; reducerea timpilor de opriri planificate la instalațiile fabricii de a- cid azotic I și fabricii de azotat de amoniu ; funcționarea la parametri ridicați a instalației de amoniac III, executarea reparațiilor de bună calitate în toate compartimentele. Și, vă rog rețineți, toate acestea în condițiile în care chimiștii tîrgmureșeni au acordat un sprijin substanțial tovarășilor lor de muncă de la Combinatul chimic din Tîrnăveni pentru reluarea grabnică a activității productive în această, unitate greu afectată de inundații.— Cum s-au reflectat preocupările pentru mai buna gospodărire a potențialului tehnic în rezultatele de pînă acum ale chimiștilor din Tîrgu-Mureș 1 > — -Pînă, la jumăța.tea lunii august, colectivul combinatului a rotunjit la 80 000 tone cantitatea de
(Continuare în pag. a Il-a) 

în secția de rectificare de la întreprinderea „Rulmentul" din Brașov Foto : E. Dichiseam!
în August ne-am născut a doua oară...

Printr-o-ncordare dură și solară
Gestul mîinii noastre s-a preschimbat în zbor, 
Și ne simțim azi liberi, în cinstea tuturor : 
în August ne-am născut a doua oară.

îngenunchind o ordine barbară 
Istoria s-a regăsit în noi,

Străvechiului avînt i-am fost altoi : 
în August ne-am născut a doua oară.

Am alungat rușine și ocară,
Al inerției cenușiu convoi,
Și risipind obscurile nevoi :

. în August ne-am născut a doua oară.

Virgil TEODORESCU

noastre greșeli. ..De pildă — îmi spunea cineva din partea locului — cu concepția unora de pe aici că. oricum. statul va avea grijă de toate, și că, dacă ne va lipsi ceva, om cumpăra de la oraș. Și asta, atunci cînd totul — în materie de aprovizionare — depinde de felul în care se desfășoară munca pe ogoare".Alături de membrii pro- priu-ziși ai cooperativei a- gricole lucrează și navetiștii — cei ocupați în industrie — și elevii. Ei nu văd nici o rușine în schimbarea fustițelor sau sacourilor cu salopetele, nici in faptul că cei ce se pregătesc pentru muncă intelectuală au pus mina pe coasă, sapă, greblă si furcă. în această perioadă de muncă dîrză și încordată.
★Inundațiile acestei veri, ca și acelea din ’70. au dat naștere unor epopei locale menite să reliefeze pilde etice memorabile. Numele lui nea Simon Jozsef îl 

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, vineri 15 august, în stațiunea Neptun, pe membrii delegației Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Carl Albert, președintele Camerei Reprezentanților, deputat democrat din partea statului Oklahoma, care, la invitația Biroului Marii Adunări Naționale, întreprinde o vizită oficială în țara noastră.Din delegație fac parte Robert Henry Michel, deputat republican din partea statului Illinois ; Melvin Price, deputat democrat din partea statului Illinois ; Clement John Zablocki, deputat democrat din partea statului Wisconsin ; Edward Boland, deputat democrat din partea statului Massachusetts ; John Brademas, deputat democrat din partea statului Indiana; Delbert Latta, deputat republican din partea statului Ohio : James Henry Quillen, deputat republican din partea ștabului ■ Tennessee1; Phillip.. Burton, deputat democrat din partea statului California ; Sydney Yates, deputat democrat din partea statului Illinois ; Tim Lee Carter, deputat republican din partea statului Kentucky ; Thomas Stephen Foley, deputat democratdin partea statului Washington ; Tom Bevill, deputat democrat din partea statului Alabama ; William R. Archer, deputat republican din partea statului Texas ; George Elmore Danielson, deputat democrat din partea statului California ; Millicent Fenwick, deputată republicană din partea statului New Jersey ; William Green, deputat democrat din partea statului Pennsylvania : Marvin Esch, deputat republican din partea statului Michigan.Oaspeții au participat la întrevedere împreună cu soțiile.La primire au fost prezenți tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Emil Drăgănescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Vasile Vilcu, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Ioan Ursu, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Ioan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului a M.A.N.Au fost de față ambasadorul S.U.A. la București, Harry Barnes jr„ precum și funcționari superiori ai Casei Albe și ai Departamentului de. Stat, consilierii care însoțesc delegația.Președintele Nicolae Ceaușescu a salutat cordial pe oaspeți, arătînd că vizita în România a delegației Congresului S.U.A., în frunte cu președintele Camerei Reprezentanților, Carl Albert, are loc într-un moment semnificativ, și anume la puțin timp după vizita președintelui Gerald R. Ford în țara noastră, eveniment de seamă în promovarea și adîncirea prieteniei și colaborării dintre statele și popoarele noastre, precum și la scurtă vreme de Ia aprobarea de către Congresul Statelor Unite ale Americii a acordului privind relațiile comerciale dintre România și S.U.A., document ce pune baze echitabile, trainice și de lungă durată, conlucrării în acest domeniu, cu implicații pozitive asupra ansamblului relațiilor dintre cele două țări. Șeful statului român a subliniat că vizita delegației congresmanilor americani constituie o nouă și semnificativă expresie a bunelor relații ce s-au statornicit și se dezvoltă între România și Statele Unite ale Americii, între forurile legislative supreme ale țărilor noasțre, o mărturie grăitoare
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit pe scriitorul Mihail Steriade
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit, vineri după-amiază. în stațiunea Neptun. pe scriito

ÎN PREAJMA MARII SĂRBĂTORI

ȚARA, OAMENII ȘI FAPTELE LOR
Ziarele județene transmit „Scînteii"
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a dorinței comune de a extinde și întări aceste raporturi, în interesul ambelor popoare, al înțelegerii și cooperării internaționale.Relevînd că împărtășește pe deplin această apreciere, Carl Albert a mulțumit călduros, în numele său și al delegației, președintelui Nicolae Ceaușescu pentru întrevederea acordată, a exprimat profunda satisfacție de a se reintîlni cu șeful statului român, de a putea explora, în timpul vizitei în țara noastră, noi căi și modalități menite să conducă la amplificarea și aprofundarea prieteniei și a colaborării româno-americane, pe planuri multiple.In această ambianță cordială, de comprehensiune și respect ce caracterizează raporturile româno-americane, președintele Nicolae Ceaușescu a avut cu președintele Camerei Reprezentanților si membrii delegației Congresului S.U.A. un larg schimb de vederi privind stadiul actual al-relațiilor dintre cele două țări, precum și în legătură cu probleme actuale ale vieții internaționale.In cursul întrevederii, s-a relevat cu satisfacție că relațiile dintre România și S.U.A. cunosc o evoluție pozitivă, mereu ascendentă, sub- liniindu-se că un rol hotărîtor în această privință l-au avut contactele la cel mai înalt nivel, din ultimii ani, de la București și Washington.In acest cadru, a fost evocată însemnătatea deosebită a recentelor întilniri și convorbiri dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald R. Ford, a înțelegerilor stabilite, precum și a raporturilor personale prietenești dintre cei doi șefi de stat, pentru continua promovare și adîncire a' prieteniei și colaborării româno-americane. In același timp, s-a exprimat convingerea că există încă largi posibilități care, materializate, sînt de natură să ducă la obținerea de noi progrese în toate sferele conlucrării bilaterale. Convorbirea a evidențiat interesul comun pentru valorificarea acestor posibilități, pentru intensificarea și diversificarea relațiilor politice, economice, tehnico-științifice, culturale, ca și în alte domenii, dintre România și S.U.A. A fost reliefat aportul de seamă al parlamentelor român și american la strîngerea legăturilor de prietenie, colaborare și cooperare multilaterală dintre statele și popoarele noastre.In deplin consens, s-a apreciat că evoluția favorabilă a raporturilor româno-americane demonstrează încă o dată că în lumea de astăzi toate statele, fie ele mari sau mici și indiferent de orînduirea lor socială, pot stabili între ele un dialog deschis, sincer, bazat pe respect reciproc, o conlucrare fructuoasă, contribuind astfel la cauza păcii, la afirmarea unei politici noi, de egalitate și respect între toate națiunile.Abordînd aspecte ale actualității internaționale, președintele Nicolae Ceaușescu și congresmanii americani au ^evidențiat mutațiile intervenite pe arena politică mondială, cursul nou, de destindere și cooperare internațională, de multiplicare a legăturilor și contactelor între toate statele.Schimbul de opinii a evidențiat necesitatea tot mai larg resimțită a statornicirii unor raporturi economice echitabile între toate țările, a reducerii decalajelor dintre statele avansate și cele în curs de dezvoltare, a 

rul Mihail Steriade. de origine română.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 

realizării unei securități efective și a înfăptuirii unor progrese ferme in domeniul dezarmării, a soluționării marilor probleme ale contemporaneității în interesul și cu participarea tuturor națiunilor.In legătură cu problemele vieții politice europene, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că rezultatele pozitive obținute la Conferința de la Helsinki trebuie să reprezinte un punct de plecare și totodată un stimulent pentru noi eforturi în vederea traducerii în viață a celor convenite, pentru afirmarea unor principii noi în relațiile dintre state, pentru înfăptuirea unei securități reale, trainițe, pe continentul nostru.Răspunzînd interesului manifestat de congresmanii americani, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat însemnătatea deosebită a curmării cursei înarmărilor cu toate pericolele grave pe care le generează pentru pacea și securitatea lumii, necesitatea întreprinderii-de pași concreți pentru prevenirea pericolului .de război și realizarea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, relevînd în context rolul activ important pe care sînt chemate să-1 joace in a- ceastă privință popoarele, opinia publică, parlamentele tuturor țărilor.In' cadrul convorbirii, evocind necesitatea lichidării focarelor de încordare și conflict care mai persistă în lume, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția României socialiste cu privire la modalitățile de reglementare a situației din Orientul Mijlociu pe cale politică. în vederea realizării unei păci juste și durabile pe baza retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, asigurării independenței și suveranității tuturor statelor din zonă și înfăptuirii drepturilor legitime ale poporului palestinean, inclusiv crearea unui' stat independent propriu.în contextul aspectelor actuale ale vieții internaționale, abordate în cadrul întrevederii, s-a relevat, de comun acord, necesitatea sporirii rolului opiniei publice, a parlamentelor. ca expresie a voinței popoarelor. în sprijinirea rezolvării juste, echitabile a marilor probleme care confruntă omenirea.A fost reafirmată hotărîrea României și a Statelor Unite ale Americii, a parlamentelor țărilor noastre de a contribui activ la întărirea destinderii, Ia promovarea unei securități trainice și a unei colaborări ega- le în drepturi, in Europa și pe celelalte continente, la democratizarea relațiilor interstatale, la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, care să asigure pacea, independenta, dezvoltarea liberă și progresul fiecărei națiuni.Președintele. Nicolae Ceaușescu a urat succes Congresului Statelor Unite ale Americii în activitatea sa consacrată fericirii Și prosperității poporului american, idealurilor de pace, progres și înțelegere în lume, cauzei cooperării si prieteniei dintre națiuni.In numele congresmanilor americani, președintele Camerei Reprezentanților. Carl Albert,, a mulțumit din nou pentru întrevederea acordată, și-a exprimat dorința ca relațiile de conlucrare dintre parlamentele celor două țări să cunoască o dezvoltare continuă, convingerea că poporul a- merican are un prieten în poporul român, în președintele Nicolae Ceaușescu.

Ceaușescu a acordat interviuri pentru ziarele belgiene „Le Soir" și „Vers l’Avenir".
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- - - - - - - - ocrotirea sănătății cetățeanului - politică de stat- - - - - - - - - - - - - - -Apărarea și întărirea sănătății poporului constituie una din coordonatele principale ale politicii partidului și statului nostru de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor celor ce muncesc, de sporire a gradului nostru de civilizație;în acest scop sînt alocate an de an fonduri din ce în ce mai importante pentru dezvoltarea bazei materiale și întreținerea unităților sanitare. în 1975. spre exemplu, bugetul pentru ocrotirea sănătății este de aproape 10 miliarde lei — fată de 644,5 milioane în anul 1950, deci de 15,5 ori mai. mare. Drept urmare, acum statul cheltuiește. în medie. 469 lei pentru sănătatea fiecărui cetățean — fată de 40 lei în 1950. Volumul investițiilor în acest sector a crescut și el în permanentă. a.jungînd la circa 900 milioane lei. Iar valoarea medicamentelor puse la dispoziția populației (din care aproximativ jumătate se acordă sub formă de diferite gratuități) a crescut și ea de peste 15 ori, comparativ cu anul 1950.în paralel cu eforturile făcute, pentru dezvoltarea sistemului de asistentă sanitară, la apărarea și întărirea sănătății contribuie direct creșterea continuă a bunăstării noastre — construcția de uzine moderne cu procese mecanizate și automatizate (care elimină în cea mai mare parte suprasolicitarea fizică), construcția de locuințe, școli, cămine, creșe și grădinițe, confortul edilitar, dezvoltarea stațiunilor balneoclimaterice etc. etc.Mari edificii sanitare — spitalele, policlinicile, creșele ș. a. — constituie, astăzi, prezente binefăcătoare pe harta tuturor zonelor țării. în marea majoritate a județelor au apărut unități spitalicești moderne, cu o capacitate de 700—1 400 paturi (cuplate cu policlinici dispunînd de cabinete de toate profilurile), dotate cu aparatură modernă de mare eficientă, a- devărate „uzine ale sănătății", cu la

boratoare care imprimă totodată a- cestor instituții caracter de cercetare științifică, teoretică și practică.Geografia marilor unități sanitare îsi înscrie ca i repere orașele : Constanța, Galați, Craiova, Baia Mare, Oradea. Iași, Suceava. Hunedoara, Satu-Mare. Slatina. Bistrița. Alba Iulia. Timișoara. Buzău. Tîrgoviște. R. Vîlcea. Pitești. Brașov. Bacău. Piatra Neamț, Alexandria, Vaslui, Tulcea etc. Cu cîteva săptămîni în urmă au fost date în folosință secțiile de neurochirurgie de la spitalul ..Dr. Gh. Marinescu" din Capitală și Spitalul județean din Sf. Gheorghe. Ele vor fi urmate în curind de altele, ca acelea din Tg. Jiu. Petroșani. Moldova Nouă, Brăila, Călărași, Drobeta

Turnu-Severin, Arad, Șibiu, Botoșani etc.Dezvoltarea bazei materiale a rețelei sanitare cuprinde și alte unități importante, precum sanatorii balneoclimaterice, sanatorii antituberculoa- se, preventorii, stații de salvare, centre sanitaro-antiepidemice, centre de recoltarea și conservarea sîngelui, laboratoare de medicină legală, farmacii cu circuit inchis 'sau deschis, unități tehnico-medicale.Este știut că nivelul ocrotirii sănătății se apreciază și după numărul cadrelor de specialitate. în prezent, în slujba sănătății noastre se află peste 34 mii de medici. 5 300 farmaciști și 120 000 cadre sanitare medii — ceea ce situează România în rin- dul țărilor cu un număr mare de

personal medical la mia de locuitori.Cincinalul 1976—1980 prevede în continuare o amplă dezvoltare a sistemului de ocrotire a sănătății poporului. Potrivit unui complex program de extindere și. perfecționare a rețelei sanitare, fiecare județ va avea cel puțin un spital modern de mare capacitate, se vor construi noi clinici universitare, 41 policlinici, și se va ajunge la un nivel de asigurare a 9 paturi la mia de locuitori. în același timp, se va continua dezvoltarea activității medicale preventive, ridicarea nivelului de cultură sanitară a cetățenilor, precum și asigurarea mijloacelor de a- părare și refacere a sănătății populației.
Al. PLĂIEȘU

1

An de an sporește zestrea de unități sanitare noi. în paralel cu spitalele 
clinice, |udețene sau orășenești de mare capacitate, capabile să ofere asis
tență calificată de înalt nivel în toate domeniile medicinii, se construiesc 
și nbmeroase alte unități sanitare — stații de salvare, centre de recoltare 
și conservare a sîngelui, laboratoare, dispensare, centre sanitaro-antiepi- 
demice și altele.

Vă prezentăm : O sală de terapie intensivă, modern utilată, la noua 
secție de neurochirurgie a spitalului „Dr. Gh. Marinescu" din Capitală 
(fotografia din stînga). Noul complex sanatorial „Nufărul" din stațiunea 
Felix (fotografia de sus).

Cunoașteți avantajele 
libretului de economii 

pentru turism?La depunerile pe libretul de economii pentru turism se acordă o dobîndă anuală de 3,5% din care 1,5% sub formă de cîștiguri și anume :— în. excursii în străinătate organizate de O.N.T. ;— în excursii individuale In străinătate, pentru care titularii libretelor cîștigătoare primesc, la cerere, prin organele Ministerului Turismului, o parte din valoarea cîștigului în valuta țărilor in care se deplasează.Ciștigurile se acordă prin trageri la sorți trimestriale, care au loc în prima lună a trimestrului următor celui pentru care se organizează. Astfel, la tragerea la sorți pentru trimestrul II a.c. a acestor librete de economii s-au acordat excursii organizate în Cuba. China — Coreea și U.R.S.S., precum și excursii individuale.. La tragerile la sorți participă libretele care au un sold minim de 3 000 de lei, sold care a fost păstrat la C.E.C. in tot cursul trimestrului pentru care se efectuează tragerea și provine din depuneri anterioare acestuia.La dorința titularului libretului de economii ieșit cîștigător, în locul acestuia pot pleca, în excursia cîștigată, soțul (soția) sau unul dintre copiii săi minori, iar in cazul în care titularul libretului este minor, de excursie • pot beneficia și părinții săi.
Corespunzător cerințelor economiei naționale și ale bunei aprovizionări a populației cu zahăr și produse zaharoase, la recenta ședință comună a Comitetului Politic Executiv, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri au fost a- doptate măsuri care să ducă la realizarea integrală a planului pe semestrul II, în sortimentele stabilite, la o aprovizionare ritmică a populației, la diversificarea produselor’zaharoase. Sporirea producției globale de zahăr este legată strîns de obținerea unor recolte mari la sfecla de zahăr — principală plantă tehnică din agricultura țării noastre — precum și de creșterea randamentului la extracția zahărului în timpul fabricării. Sint sarcini de mare răspundere care trebuie îndeplinite cu stăruință atît- de oamenii muncii din unitățile agricole cultivatoare de sfeclă, cît și de colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri care lucrează în industria zahărultii.Ce anume se mai poateoiface- acum, cind ne despart aproximativ două săptămîni de momentul începerii campaniei de prelucrare a sfeclei de zahăr, pentru a se obține producții sporite de za-* hăr ? Specialiștii de la Centrala de producție și industrializare a sfeclei de zahăr sînt de părere că, ' prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice, recolta de sfeclă și randamentul în zahăr al a- cesteia pot crește mult.Ca măsură de ordin general, potrivit ipdicației date de conducerea partidului, campania de fabricare a zahărului nu va începe decît după 

1 septembrie, deci cu aproximativ 15 zile mai tîrziu decît în anul trecut. Prin aceasta se va asigura continuarea procesului de acumulare a zahărului în rădăcini și, deci, obținerea unei producții mai mari — atît de sfeclă, cit și de zahăr. Specialiștii din unitățile agricole apreciază că această măsură este foarte oportună. Și iată de ce. în acest an, aparatul foliar al sfeclei de zahăr — frunzele — este foarte bogat și sănătos, ceea ce permite continuarea procesului de fotosin- teză și depunere de zahăr în rădăcini. Pentru a favoriza acest proces, este necesar să se intervină și prin aplicarea unor măsuri tehnice, în primul rînd, se cere să fie continuate lucrările de întreținere la sfecla de zahăr, îndeosebi pe parcelele care au fost reinsămînțate și sînt îmburuienite. Cercetările e- fectuate au arătat că, în luna

septembrie. în decurs de o decadă, conținutul de zahăr în rădăcini crește cu 0,7 la sută. La o recoltă minimă de 25 000 kg sfeclă la hectar, aceasta înseamnă un spor de 175 kg zahăr. Pentru asemenea sporuri de producție, calculate la mii și zeci de mii de hectare, merită să se facă un efort in plus și să se execute’ lucrări de întreținere. Iată de ce, în toate unitățile agricole cultivatoare de sfeclă de zahăr, sub îndrumarea și controlul direct al organizațiilor de partid, este necesar să se analizeze, parcelă cu parcelă, starea culturii și să fie mobilizați cooperatorii în vederea executării unei prașile suplimentare. Vor avea astfel de cîș-

specialiștii din cadrul fabricilor de zahăr, au obligația să stabilească programe zilnice de udări, în funcție de necesitățile plantelor, iar aplicarea acestora să fie urmărită cu cea mai mare responsabilitate.Așa cum s-a stabilit, după 1 septembrie fabricile vor începe prelucrarea sfeclei de zahăr. După cum am fost informați la Centrala zahărului, toate fabricile sînt în stare de funcționare, iar în aceste zile are loc recepția generală a utilajelor și se fac probe la cald. Centrala a elaborat norme de funcționare prin care se stabilește cu exactitate modul în care va lucra fiecare instalație, cu puncte obligatorii de control. De ase-în curind va începe ca
prelucrătoare

tigat atît cooperatorii, cît și unitățile producătoare, sporindu-și simțitor veniturile, dar mai presus de orice va cîștiga care va dispune de mari de zahăr.Irigarea culturilor altă cale de sporiresfeclă de zahăr la hectar. în acest an se cultivă 54 000 ha cu sfeclă în condiții de irigare, suprafață de pe care se pot obține, în orice condiții gure. dicat tinueplantele să se poată dezvolta mai bine și, pe această cale, se obțină o recoltă suplimentară rădăcini. Lucrarea va fi sistată trei săptămîni înainte de înce- res-

economiă" tării, cantități maiconstituie O a recoltei de
naturale, recolte mari și si- Centrala de specialitate a in- ca pe aceste terenuri să con- aplicarca udărilor, astfel în-cît cît să de cuperea recoltării pe suprafața pectivă. Conducerile cooperativelor agricole și întreprinderile de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, consultindu-se cu

Mărfuri cu p!ata în rate în magazinele 

cooperativelor de consum

Magazinele și raioanele cializate ale cooperativelor consum din toată țara sint tot mai bine aprovizionate.în aceste zile, ele cunosc o mare afluență de cumpărători care beneficiază de vinzarea confecțiilor în rate. Cu un a- vans de 20—30 la sută și plata eșalonată în 6—8 luni. în funcție de venit, se pot cumpăra avantajos confecții moderne și calitate, de diferite modele.Pentru bărbați și femei găsesc : costume, pantaloni, couri, pardesie. rochii, taioare. fuste, bluze, paltoane. De asemenea, pentru copii s-au pus in
desesa

vinzare uniforme școlare tume. rochițe, pantaloni. Cămăși.Noi înlesniri a cunoscut și vinzarea televizoarelor din producție internă (toate tipurile), pentru care se achită un avans minim de 15 la sută, iar restul sumei in 24 de rate lunare.Tot în rate pot fi procurate aspiratoarele de praf ..Practic" sau ..Ideal" și mașinile de cusut „Ileana" tip masă sau tip bilă (cu un acont de 20 la și 18 rate lunare).Magazinele și raioanele cializate ale cooperativelorconsum sint bine aprovizionate cu aceste articole, mult solicitate de cumpărători.
mo-sutăspe- de

se însămînțeze cu grîu de toamnă. De asemenea, trebuie să înceapă mai devreme scosul sfeclei de zahăr în unitățile mari cultivatoare.O deosebită atenție trebuie acordată, încă de pe acum, organizării transportului sfeclei de zahăr din cimp Ia bazele de recepție sau direct la fabrici. în acest scop trebuie să se asigure mijloacele de transport, avîndu-se în vedere cantitățile de sfeclă produse în fiecare unitate agricolă. O atenție mai mare este necesar să se acorde organizării transportului pe calea ferată, asigurîndu-se atît numărul necesar de vagoane, cît și expedierea lor rapidă, astfel îneît sfecla să ajungă în timpul cel mai scurt la fabrici. Cu desă- vîrșire trebuie să se evite ca vagoanele încărcate cu sfeclă să mai zacă zile și săptămîni prin gări, pentru că astfel se pierde din conținutul de zahăr al rădăcinilor. Cu atît mai mult trebuie bine organizat transportul cu cît din județele sudice ale țării vor trebui transportate cantități însemnate la fabricile situate în zonele nordice ale tării, unde recoltatul începe mai tîrziu.Odată cu începerea procesului de ■ prelucrare a sfeclei, în fiecare fabrică, specialiștii și muncitorii au datoria de a acționa cu stăruință, . prin toate mijloacele, pentru creșterea randamentului de extracție, în ceilalți ani au existat diferențe apreciabile între o fabrică și alta în ce. privește randamentul de zahăr obținut din sfecla cu conținut identic de zahăr. Creșterea randamentului la extracție — cale importantă de sporire a producției de zahăr — evitarea pierderilor și. a risipei trebuie să preocupe în cea mai mare măsură organizațiile de partid, comuniștii, tpți lucrătorii din fabricile de zahăr.în aceste zile, premergătoare campaniei de recoltare și prelucrare a sfeclei de zahăr, nici un e- fort nu trebuie precupețit pentru aplicarea riguroasă și cu răspundere a măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului pentru sporirea producției de zahăr și diversificarea produselor zaharoase. Este în interesul unităților a- gricole și al economiei naționale să se obțină o producție cît mai mare de zahăr din recolta, acestui an, este în interesul tuturor cetățenilor ca zahărul să fie folosit rațional, gospodărește.
Ion HERȚEG

Așa' cum s-a subliniat la Plenara din 21—22 iulie a.c., o cerință e- sențială a progresului economic al țării și creșterii .bunăstării poporului o constituie reducerea mai accentuată a costurilor de producție și in special a cheltuielilor materiale. Pentru aceasta, trebuie luate consecvent măsuri ferme în scopul gospodăririi raționale a tuturor materiilor prime și materialelor, eliminării oricăror surse de risipire a acestora, în fiecare întreprindere, Ia fiecare loc de muncă. înfățișînd asemenea preocupări ale colectivelor de oameni ai muncii, ziarul nostru a publicat recent răspunsurile primite din partea a două mari unități constructoare de mașini („Scînteia" nr. 10 246 din 31 iulie a.c.). Publicăm astăzi — în continuarea anchetei „Scînteii" r— alte răspunsuri la întrebările adresate de corespondenții noștri în cadrul anchetei :

® Pe baza folosirii cu chibzuință a resturilor de partizi de fire sub 2 kg, se vor mai înscrie, in contul nomii, alte 55 000 lei.® Prin respectarea strictă pe faze a tehnologiei de fabricație ridicarea calității produselor, se vor economisi in circuitul tehnologic 2,2 tone pale de lină și 500 kg fire.Nu aș vrea să se înțeleagă că am epuizat posibilitățile de reducere a consumurilor materiale. Dimpotrivă, colectivul nostru se află într-o permanentă acțiune de depistare a noi rezerve în acest sens, pentru ca, pe de o parte,.,să ne menținem pe un loc fruntaș în ramura noastră prin calitatea stofelor, iar pe de alta, să ri- dicăm continuu eficiența economică

de eco-
și prin

1. CUM APRECIAȚI REZULTATELE OBȚINUTE 
PÎNĂ ÎN PREZENT ?

2. CE MĂSURI VEȚI APLICA ÎN VIITOR PENTRU „__ ______________
MICȘORAREA SUBSTANȚIALĂ A CONSUMURILOR ”roductie-
MATERIALE ? • 

întreprinderea

„Dorobanțul" din PloieșSi

„Punem accentul pe 
economisirea fiecărui 

gram de materie primă"

menea, se vor face controale periodice ale instalațiilor, astfel îneît ■ să existe garanția funcționării lor neîntrerupte și la parametrii pre- văzuți. în fiecare fabrică s-a organizat analiza calității sfeclei de zahăr, ceea ce va permite ca procesul de extracție să fie adaptat funcție de conținutul în zahăr rădăcinilor de sfeclă.Sînt create, așadar, procesul de fabricare să se desfășoare în
în alcacondiții a zahărului bune condiții. Trebuie să fie luate însă măsuri în vederea corelării lucrărilor de recoltare cu capacitatea de prelucrare a fabricilor, astfel incit, de la începutul campaniei de fabricație, să nu se producă nici' o întrerupere. în acest scop, împreună cu unitățile agricole, au fost întocmite grafice de recoltare și livrare a sfeclei de zahăr. între altele, s-a stabilit ca' unitățile agricole să recolteze cu prioritate sfecla de zahăr de pe terenurile care urmează să

Ing. VASILE TUDOR, 
directorul întreprinderii

1 Stofele produse de întreprinderea „Dorobanțul" sînt bine cunoscute in tară și peste hotare. Datorită strădaniei colectivului de a menține neștirbit prestigiul mărcii fabricii, prin realizarea unor produse de calitate superioară, an de an am cîștigat noi piețe externe. Astăzi, direct sau indirect, prin confecții, livrăm la export o mare parte din producția noastră de stofe. Acordînd atenția cuvenită calității producției, n-am scăpat din vedere costurile acesteia. La noi în întreprindere cheltuielile materiale reprezintă, în totalul prețului de cost, circa 89 Ia sută și de aceea grija colectivului nostru s-a îndreptat cu stăruință spre gospodărirea cit mai bună a fiecărui gram de materie primă. în secții și ateliere, pe grupe de mașini, întrecerea socialistă din acest an se desfășoară intens sub genericul „Stofe de calitate cp costuri cît mai mici !“. Pe baza inițiativei amintite se aplică măsuri specifice de țesă- torie, filatură sau finisaj, care urmăresc lichidarea oricărei risipe. De pildă, in primele două sectoare, mun-

citoarele noastre s-au angajat ca fiecare in parte să realizeze anul a- cesta, prin economisirea materiilor prime și a materialelor, cel puțin 1 000 lei economii. Conturile pe semestrul I arată că, adunate gram cu gram, economiile de materii prime și materiale au depășit 500 lei pe angajat. Luînd parte la această acțiune și celelalte sectoare de concepție, de mecanică, practic toată fabrica — pe panoul întrecerii, colectivul nostru a înscris, pînă acum, peste 8 000 kg pale poliesterice și peste 1 000 kg fire pentru țesături, economisite față de normele interne. De asemenea, prin valorificarea superioară a materiilor prime secundare (am renunțat la import) s-a înregistrat o economie de circa 3,3 milioane Iei valută. Bilanțul pe primul semestru al acestui an este concludent : colectivul nostru a redus cheltuielile planificate Ia mia de lei producție-mar- fă cu 13,5 lei.Colectivul nostru, finind seama de indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 iulie a.c., caută stăruitor noi posibilități, noi rezerve pentru a gospodări și mai bine materia primă textilă, materialele, din care unele sînt aduse din import. în ședințele lărgite ale organizațiilor de bază pe . secții s-au concretizat idei prețioase, iar ulterior au fost întocmite programe de măsuri privind reducerea cheltuielilor materiale. Astfel, în urma unor calcule minuțioase, au reieșit următoarele :
o Prin valorificarea superioară a materiilor prime secundare șe va obține, pînă la sfîrșitul anului, o economie suplimentară de pale în valoare de 850 000 lei.

de vagoane din Arad

„Vom generaliza 
introducerea tehno*' 

logiilor moderne, 
caracterizate prin 
consumuri mici" 

Maistrul GHEORGHE SÎRBU, 
șeful atelierului vagoane-gondolă 
de la întreprinderea de vagoane 

din Arad

(Urmare din pag. I)îngrășăminte cu azot și de uree dată peste prevederile de plan la zi, îngrășăminte suficiente pentru fertilizarea a peste un sfert de milion hectare teren agri- ' col. în același timp, a fost realizat peste prevederile de plan la export o producție de 5 000 tone azotat de amoniu. S-au înregistrat, totodată, în 7 luni, economii de 7 milioane lei la cheltuielile materiale, din care peste 2 300 tone combustibili convenționali. Toate acestea au permis obținerea unor beneficii peste plan ce depășesc 25 milioane Iei. Zilele trecute, chimiștii combinatului și-au asumat noi angajamente — și anume, să producă în plus 6.950 tone amoniac. 2 700 tone azotatn 9 miți- pestede amoniu și să obțină semestrul II peste oane lei beneficii plan.— Caracteristica zile în activitatea vului COMBINATULUI CHIMIC DIN CRAIOVA o constituie deosebita amploare a întrecerii între formațiile de chimiști. Ce anume fapte am putea înscrie la panoul de onoare, Nicolae Băbălău ?— Din îndemnul conștiinței muncitorești, formația condusă de maistrul Andrei

acestor colecti-

de uree angaja- cu încă totoda- reducă penivelul din urmă constituit

Pohv, de la fabrica I, și-a suplimentat mentul pe acest an 10 000 tone uree și, tă, și-a propus săconsumul de amoniac tona de uree sub planificat. Cel i angajament s-a ca o chemare la întrecere către toate formațiile de

cu azot sută la sută, 68 tone produse macromolecu- lare, 191 tone azotat de a- monju, 5 714 tone uree, 207 tone catalizatori, 100 tone butanol etc. Calculele făcute de specialiști relevă că nu mai puțin de 120 000 hectare de terenuri agricole pot fi fertilizate cu cantitatea de îngrășăminte pro

acum preocupările colectivului combinatului îl constituie transpunerea în practică a indicațiilor pe tovarășul Nicolae Ceausescu le-a dat cu prilejul vizitei de lucru făcute aici, nu de mult. Astfel, specialiștii din combinat au și identificat posibilități pentru ca, pe actualele spații de pro-
Angajamente muncitorești

muncă ale fabricii. O interesantă inițiativă de întrecere a fost electricianul de la secția preună cu care face parte, s-a angajat să economisească pină la finele anului o cantitate de energie electrică suficientă pentru funcționarea timp de 100 de ore a întregului combinat.— tn ansamblu, care sînt rezultatele obținute de chi- miștii craioveni ?— Colectivul marelui ' i combinat craiovean, care a chemat anul acesta la întrecere pe chimiștii din întreaga țară, a produs in 7 luni, peste prevederi, 11 594 tone îngrășăminte chimice

lansată și de Stan Stingă, electrică : îm- colectivul din
dusă suplimentar în acest an.- CHIMIȘTII DE LA COMBINATUL DE FIRE ȘI FIBRE SINTETICE DIN SAVINEȘTI vor să-și facă și ei cunoscută greutatea cuvîntului scris pe panourile zilei de 23 August.— Te ascultăm, Ion Manea.— Pină acum, colectivul combinatului din Sâvinești a înscris pe graficul întrecerii socialiste o producție suplimentară de peste 220 tone mciană, 100 tone rețele cord și alte importante cantități de produse, depă- șindu-și substanțial angajamentul luat Ia începutul anului. Principalul obiectiv către care se îndreaptă

1 Reducerea cheltuielilor materiale este unul din obiectivele ’ cărora de la începutul anului întregul colectiv care realizează vagoane-gondolă, în frunte cu comuniștii, toată atenția. Prin lor 9 formații de. organizate în trei schimburi, printre ’ care cele conduse de Teodor Perva.Iacob Ianson. Victor Restea. Iosif Vormitag, Constantin Codoș, s-au economisit pînă acum materiale în valoare de peste 342 000 lei. De altfel, pe întreaga secție de pregătire I, cheltuielile materiale au fost reduse cu circa 1 milion lei. Un rezultat bun, dar nu la nivelul posibilităților. 
2 Problemele ridicate în cuvîn-tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta plenară au . constituit pentru întregul colectiv un prilej de profunde reflecții, ne-au determinat să reanalizăm cu mai multă exigență posibilitățile de diminuare mai accentuată a chel- , tuielilor materiale. Am hotărît să ne îndreptăm în mod deosebit atenția spre reducerea consumurilor de e- lectrozi, de sîrmă pentru aparatele automate de sudură și de flux pentru' sudură automată și să realizăm, totodată, o mai bună gospodărire a energiei electrice și termice, a sculelor (burghie, clești pentru sudori etc.). Iată concret ce ne-am propus :• in ce privește folosirea rațională, fără pierderi a electrozilor, pe lingă o mai fermă respectare a tehnologiilor de sudură, vom extinde aceste operații în mediu cu bioxid de carbon, precum și sudura automată sub strat de flux.• vom limita la strictul necesar a- daosurile tehnologice, îndeosebi cînd folosim fluxul pentru sudură automată. Este vorba. în general, de măsuri care au și început să se aplice. Bunăoară, formația condusă de Constantin Codoș, deși lucrează la sudarea traverselor intermediare de la vagonul-gondolă. reper mul de flux de sudură •ridicat, realizează cele conomii. De asemenea, tate în gospodărirea materialelor de sudură obțin. în prezent. multi lăcătuși-sudori. cum sint comuniștii Ilie Sîrb. Cornel Suciu, Gheorghe Mălăieș. Ștefan Căpîlnă ;

o au fost stabiliți responsabili pe formații de lucru pentru gospodărirea energiei, care au obligația de a veghea ca mașinile să nu meargă in gol. să nu se consume inutil nici un kWh de energie electrică.în momentul de fată se evaluează rezetvele interne pentru reducerea și mai substanțială a consumurilor materiale, în lumina indicațiilor secretarului general al partidului. Ne angajăm ca. pînă la sfîrșitul anului, economiile la cheltuielile materiale pe ansamblul secției să se ridice la 1,5 milioane lei.

i-au acordat eforturile :e- lăcătuși-su'uori

duse pînă acum din import și care vor avea întrebuințare nu numai la Săvinești, care. ...ci..și „în unitățile din domeniul maselor plastice, electrotehnicii și altele.— Ce alte preocupări sînt demne de relevat ?— De notat sînt, îndeosebi, preocupările tot mai intense pentru ridicarea calității produselor în sectoarele combinatului. De pildă, formațiile de lucru ale maiștrilor Andrei Alexandru și Vasile Ciobanu, de la fabrica „Melana", și-au asumat sarcina de a îmbunătăți proporția produselor de calitatea I cu 1 la sută fată de angajamentul initial. în ambele formații s-a asigurat respectarea strictă a proceselor tehnologice și s-a intensificat autocontrolul inter- fazic. Rezultatul : procentul cîștigat la calitatea produselor valorează aproape 30 milioane lei....Așadar, rezultate de prestigiu pe care colectivele din aceste „citadele" ale chimiei românești le con- , sacră apropiatei sărbători de la 23 August, Dovezi ale hărniciei, ale concordanței depline între cuvîntul și faptele lor muncitorești, in marea întrecere din acest ultim an al cincinalului.

uti- asi- pro- cir-
ducție, să fie instalate laje care, în final, vor gura obținerea unei ducții suplimentare de ca 5 000 tone fibre de me-lană pe an. Eforturi și căutări stăruitoare se întreprind și în domeniul realizării unor utilaje, instalații sau piese de schimb care pină acum erau procurate din import. Bunăoară, în ultimul timp aici s-au realizat reactoare de polime- rizare, autoclave de fixare, extractoare și uscătoare de granule poliamidice, în valoare de circa 12 milioane lei valută. Se fac, de asemenea. cercetări pentru a- similarea și introducerea in fabricație a unor sortimente de polimeri și fibre a- Cornelia CÂRLAN
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unde consu- este cel mai mai mari e- bune rezul- judicioasă- a
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Petroliștii, 
ca întotdeauna, 

în primele rînduriHarnicii petroliști de la Rafinăria Ploiești au înscris în cartea de onoare a tradițiilor muncitorești un succes de prestigiu : îndeplinirea cu 159 zile înainte de termen a sarcinilor actualului cincinal. Acest succes înglobează atit organizarea superioară a producției, continua înnoire și perfecționare a tehnologiilor de fabricație, diversificarea producției și asimilarea unor produse noi, cît și reducerea timpului de revizie a instalațiilor, gospodărirea judicioasă a materiilor prime, combustibilului și energiei electrice.încercînd să afli de la acești oameni harnici ce fac pentru a menține permanent ridicată ștacheta întrecerii socialiste, ești pus într-o vădită încurcătură. La instalația DAV, de pildă, șeful de schimb Ștefan Stoica sau tablonistul Ion Militaru ne-au spus cu firească modestie că „depășindu-și lună de lună sarcinile de plan nu fac nimic ieșit din comun, ci doar se străduiesc să-și onoreze propriile angajamente". Răspunsuri identice am auzit și de la râfinorii Ion Marin și Vasile Panait de la instalația de contactare, de la maiștrii Tănase Harhoi și Paul Popescu sau de Ia șefii de schimb Ștefan Dumitru și Tudor Popescu de la instalația de redistilare.I-am căutat pe cei din echipele de la secția mecanică, care au înregistrat o veritabilă performanță, realizînd revizia instalațiilor de la secția „9 Mai" într-un termen mai scurt decît cel planificat. încercarea de a-i întîlni a fost zadarnică. Se aflau la diverse cote ale instalației de fracționare a gazolinei, a cărei revizie sînt hotărîți să o efectueze într-un timp record, pentru ca producția să se întrerupă cît mai puțin.Ceea ce merită a fi subliniat este faptul că aici întrecerea nu s-a încheiat odată cu îndeplinirea cincinalului ; ea continuă cu entuziasm, întregul colectiv fiind însuflețit de ideile cuprinse în cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la recenta plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României. Cele 634 milioane lei producție globală, care vor fi realizate pînă la sfirt- șitul anului, concretizează o mobilizatoare majorare a angajamentelor asumate în a- cest an. Angajamentelor inițiale, rafinorii le-au adăugat acum 62 milioane lei la producția globală, 162 milioane lei la produc- ția-marfă, creșterea productivității muncii pe angajat cu 27 000 lei, obținerea unor beneficii suplimentare în valoare de 9 milioane lei, economisirea a 4 500 tone combustibil și 500 000 kW/h energie electrică, în- registrînd. zi de zi, realizări tot mai frumoase, dedicate marii sărbători de la 23 August.
Octavian GILĂ

Marele val 
împotriva valurilorBătrîna uzină electrică, abatorul vechi, spitalul veterinar, cîteva case vechi și altele... Clădiri cu care privirile ni s-au o- bișnuit de decenii, devenite familiare în peisajul de pe strada Parcul Someșului de Jos, dispar rînd pe rînd spre a face loc „marelui val de pămînt", noului și impunătorului dig pentru a cărui construcție se dă acum, în zona malului drept al Someșului. în municipiul Satu-Mare. bătălia finală.întîlnim aici, în aceste zile, o mare concentrare de forțe umane și de mijloace tehnice. Sute de muncitori de la întreprinderea de industrializare a cărnii, exploatarea electroenergetică, autobaza nr. 2 etc., a- vindu-i în frunte pe membrii biroului comitetului municipal de partid, ai comitetului executiv al consiliului popular, pe specialiști, dezafectează spațiile unor sectoare productive (care se mută pe alț£ amplasamente). Și pe acest teritoriu, rămas liber, lucrează buldozere, screpere, dragline, care clădesc neobosit trupul digului pe ultimele sute de metri cite au mai rămas din cei peste 90 km construiți pe ambele maluri ale Someșului, în mai bine de 4 ani de cînd a început în județ ampla lucrare de construire -a sistemului de apărare din diguri și baraje împotriva diluviilor.— Hotărîrea noastră fermă, a comandamentului pentru apărarea împotriva inundațiilor — ne spunea primul secretar al comitetului municipal de partid, tovarășul Iosif Tincu, este să îndeplinim. întocmai și cît mai devreme măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind accelerarea lucrărilor de îndiguiri pe rîuri, pentru ca la toamnă și oricînd de acum .încolo apele umflate de ploi să fie trainic încorsetate și strunite. Și oamenii de pe Someș, atît de încercați de viclenele vitregii ale rîului, nu-și precupețesc energia spre a-1 vedea cît mai grabnic, trainic și definitiv ferecat de noile diguri, ajunse a- cum la pragul cotei finale.

Octav GRUIA

Wremea'K

Dreptul la mîndria 
viitoareîntreprinderea de confecții Vaslui a realizat planul cincinal la toți indicatorii pe data de 18 octombrie 1974. Oamenii de aici, ale căror cuvinte s-au dovedit egale cu fapta, au dobîndit prin hărnicie, pricepere și inițiativă în ’ muncă un avans de peste 430 de zile.în atelierul nr. 11. condus de R. Chariton. discutam cu A. Juverdeanu. confectioners. secretara organizației de bază tura ..B“.— în fiecare lună din anul trecut am terminat planul cu 3—4 zile mai devreme. La noi se lucrează produse pentru export. Am livrat beneficiarilor mărfuri în avans. Planul pe 12 luni al atelierului — 101,6 la sută.— Ce v-a adus anul 1975 ?— Desigur, bucurii aici, bucurii acasă.— Spuneți-m.i despre bucuriile anulu-î 1975 în familia dumneavoastră.— Am 3 copii. Aici sînt confecționeră, a- casă sînt mamă. Două fete mai mari sînt la Iași, la școala tehnică de informatică.Așadar, oamenii de aici trăiesc de pe acum bucuriile și satisfacțiile viitorului. Dreptul la mîndria viitoare este un drept legitim, cîștigat prin muncă.

Avram VASILE 
\____________________________________

Oțel de Roșioriîncheiem o sâptâmînă a ^ăref cronică menționează producerea unui eveniment important pentru județul nostru — elaborarea primelor șarje de oțel la turnătoria 
IMAIA Roșiori. Intrarea în funcțiune a noului obiectiv economic constituie traducerea în fapt a încă unui capitol din programul de investiții al actualului cincinal, atît de darnic plaiurilor teleormănene. O premieră industrială care, deși lipsită de dimensiunile senzaționalului, este încărcată de profunde semnificații. Căci iată, aici în Cîmpia Burnasului, unde în șiragul veacurilor nu s-a cunoscut decît truda pămîntu- lui, în numai cîțiva ani de înflorire socialistă oamenii au putut afirma că pentru ei industria nu mai este' o taină, că știu să extragă și țiței, să producă și îngrășăminte chimice, și utilaje, și instalații din cele mai diverse și complicate. Iar acum sînt capabili să facă și,oțel... Spun asta cu mîndrie și încredere în capacitățile lor, cărora societatea omului pentru om le-a deschis porți largi de împlinire. Prilej de satisfacție și reafirmare a adeziunii depline la politica științifică și clarvăzătoare a Partidului Comunist Român.Marți și-a înscris debutul primul cuptor, joi cel de-al doilea. Au pornit primele tone

de lavă către formele pregătite să zămislească piesele de schimb necesare întreprinderilor producătoare de utilaje pentru agricultură. Onoarea acestor șarje de inițiere a revenit maistrului oțelar Ion Brozban, prim topitorilor Teodor Băcanu, Florea Pra- purgicu și Ilie Ivan, maiștrilor turnători Aurel Ciucardel, Stan Radu și Nicolae Stăn- cel, inginerilor metalurgiști Ilie Iordan, Alexandru Perețeanu și Gheorghe Andrei. Toți specialiști de înaltă calificare. Un fapt...' Cu excepția maistrului oțelar Ion Brozban — care a venit aici de la Hunedoara, cunoscuta cetate a oțelului! românesc — ceilalți sînt teleormăneni. Au revenit pe meleagurile lor natale să ajute Ia depășirea greutăților inerente ale începutului, să pună bazele celei dinții oțelării teleormănene. Dorință firească, dorință realizată. De altfel, peste 90 la sută din membrii noului colectiv sînt localnici, selecționați și pregătiți de întreprindere la școlile de profil sau direct la locul de muncă. Majoritatea sînt comuniști, toți sînt cadre -de nădejde, caracterizați de înaltă responsabilitate muncitorească.Probele tehnologice s-au aliniat la parametrii scontați. Se va ajunge în curînd la 8—9 șarje în 24 ore, la fiecare cuptor, mar- cîndu-se înscrierea în capacitatea proiectată.Oțel carbon, oțel superior. Primul oțel din Cîmpia Burnasului...
Constantin SIMA

Nimic neobișnuit
foarte multe

Nicolae SIRBU

noutăți din vorFiind unul din cele, o sută de sate țara noastră care în viitorul cincinal deveni orașe, însurăței intră într-o nouă și hotărîtoare etapă a existenței sale. Suportul noului statut îl constituie puternica forță economică a satului : două cooperative agricole de producție, I.A.S., S.M.A.. unități înfloritoare, care slujesc ideea de agricultură modernă, bazată pe succesele industrializării. Din această rădăcină au •răsărit în anii fertili ai socialismului germenii industriei : o unitate de vinificație, distileria, autobaza, o secție de covoare, iar nu peste multă vreme o fabrică de brinzeturi, care va ridica și mai mult ponderea așezării în economia județului, astăzi chiar de peste 260 milioane lei. E de ajuns însă ?— Nu. desigur, ne răspunde primarul comunei. Factor hotărîtor de acum încolo este munca, în sensul că de la ultimul om pînă la primar trebuie să muncească într-o zi cît alții în două. Asta înseamnă ca toate unitățile economice, indiferent de profil, să-și realizeze și să-și depășească planul. . fiindcă destinul viitorului oraș și mai ales avansul pe care să-l luăm, ele îl hotărăsc.Despre viitor, și neapărat despre vorbim și cu Costică Jora, profesor, torul căminului cultural, care este convins că școala, căminul cultural, cei peste 120 de intelectuali vor avea un cuvînt greu de spus în definirea personalității viitoarei urbe. Răspunzîndu-ne la întrebarea : „Credeți că este de ajuns ca sătenii, purtînd haine de oraș, să devină orășeni 1“ ne aduce interesante argumente, toate pledînd pentru satului format se mai nografice, interioarele s-au orășenizat prin confort, rețeaua de apă potabilă a fost extinsă în toată comuna, iar în centrul civic se calcă numai pe asfalt. Ba. „corso-ul“ din însurăței a devenit neîncăpător, așa că edilii se gîndesc să lărgească trotuarele.Așadar, opțiunea pentru viitor a fost făcută. Mai rămîne ca obștea de aici să con

nostruvremoraș. direc-

ideea că în viața social-spirituală a au survenit mutații care au trans- într-atît oamenii. încît nici ei nu recunosc. Pe fundalul tradiției et-

firme afirmația primarului : „Depinde de noi, și numai de noi, ca să aducem orașul în vatra satului și să tipărim cît de curînd vederi din «orașul însurăței !>>“. .
Vasile RUSESCU

Fotografia 
întreprinderii 
e veche; are ••• 

cîteva luniîn cartea de aur a oțelului de pe Bistra a semnat, în acel memorabil an 1971, însuși tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Iar șantierul de astăzi, care schimbă cursul istoriei unui oraș, ne apare drept ecou al cuvîntului înaripat de atunci, ce ne dădea siguranța că uzina va produce de două ori mai mult oțel decit întreaga Românie dinaintea celui de-al doilea război mondial.Ii cer tovarășului Iulian Mustață, secretarul comitetului de partid al uzinelor „O-

în preajma marii sărbători

TARA, OAMENII 
Șl FAPTELE LOR

ZIARELE JUDEȚENE TRANSMIT „SCÎNTEII"

telui roșu", o fotografie de pe noua platformă siderurgică a întreprinderii. îmi arată cîteva din cele mai recente. „Nu mai sînt actuale — intervine prim-maistrul de la viitoarea oțelărie, Dumitru Firu. O să mergeți și o să vă convingeți".Printre mașini și utilaje, ’în freamătul caracteristic oricărui șantier, îi caut pe cei ce pregătesc aici, la „Oțelul roșu", o premieră a siderurgiei noastre. îi găsesc aceiași : reșițeni, hunedoreni, localnici.De la început este clar că fotografia ce ne-a fost arătată nu mai este actuală. MaistruD’Firu avea dreptate........Acum, la, cuptorul electric nr^.l, unde.se.știu sjș citr; așteaptă -șarj a electrică nr. 1, este liniște. Oamenii sînt în pauza de prinz. încins <;y centura de siguranță, cu aerul omului care nu se sperie de nimic, montorul Aurel Decuseară vine cel dintîi. („Artiști, nu altceva. Față de ei, noi, oțelării, cind îi vedem, ne ridicăm pălăria" — îmi spunea la intrarea în viitoarea oțelărie prim-maistrul Firu). Pe aceeași platformă, alți constructori din altă generație. Subinginerul loan Schiling are 24 de ani. A mai lucrat la „Vulcan", dar consideră aceasta prima sa lucrare. Zîmbește mereu. Și, laolaltă cu acest zîmbet, o frază de o surprinzătoare concizie : „Ne dăm toată silința să terminăm cît mai repede stația electrică pentru cuptoarele I și 2 de 50 de tone".Mergem apoi la întîlnirea cu reșițenii — constructori de la I.C.M.M.R. Trecem pe lingă ciclonul decantor, unde lucrează echipa de betoniști a lui loan Bogdan. Prin a- propiere, fierar-betoniștii conduși de Ro- mică Boldici și echipa de dulgheri a lui Toma Csergo. Odată cu montarea primelor utilaje — ferăstraiele la cald, laminorul de profile — principala lucrare ce le revine constructorilor reșițeni aflați aici devine tot mai mult o realitate.

Ascultați,
cîntă copiii satului!

celedin
satul Găl-absolvireaMureș, Fa-

joa-patrie, despre for- alțicorul cel mare, elevii școlii și

Baghetele' fermecate din povești, o știu toți copii, le poartă în mină zînele bune și cu multă dragoste față de cei mici. Bagheta căreia îi zicem fermecată, Gălbinași, o poartă în mînă o făptură adevărată, tînără, cu chip luminos si cald, pe care copiii școlari din localitate o numesc simplu „tovarășa de muzică". Adică, tovarășa profesoară Felicia Balint, care predă muzica la școala generală din binași, județul Ilfov.A poposit aici imediat după Institutului pedagogic din Tg. cultatea de muzică. Și, de zece ani, îi învață pe copii nu numai în orele de clasă, ci si în timpul lor liber să cunoască bucuriile si satisfacțiile muzicii.Corul piticilor din clasele I—IV, cu- prinzînd aproape 40 de prichindei, stăpîneș- te foarte bine mai mult de 20 de cîntece despre muncă, despre că și drumeție.Corul de cameră și mate practic di.n toți tineri din comună, slăvesc, pe mai multe voci, în zeci de cîntece, trecutul glorios de luptă al poporului nostru, prezentul socialist, frumusețile patriei, partidul clasei muncitoare și viitorul comunist de miine.Sub această baghetă, fermecată de dragoste și slujirea cu credință a alese, școala din Gălbinași 1971 încoace citeva premii pe județ și alte premii în zona Oltenița.La o recentă festivitate, de bărbați și femei în printre formațiile corale mai mici constituite din muncitori, care s-au teatrului cristaline, pure, emanînd vibrație autentică, și vocile piticilor din Gălbinași, de bagheta fermecată a tovarășei soare de muzică, învestită si cu derea de comandant de pionieri. Sala aplaudat frenetic corul cel mic cu trofee mari, intuind în această apariție încă unul din exemplele care atestă cum poate onora, în zilele noastre, un intelectual profesia aleasă si menirea lui în lumea satelor.

meseriei a cîștigat din intîi ne țară și întrecerile dinprintre corurile plină putere, mai mari sau tineri elevi și întrecut pe scena „Ion Vasilescu", s-au înălțatconduse profe- răspun- a
Maria ȘTEFĂNESCU

RĂCIM
oț» t p» f a t <■ v cm* s Met»

Primar, adică 
primul la datoriePrimarul este tînăr : 32 de ani. Numele său : Alexandru Duca. S-a născut și a copilărit în Cojocnâ. De la începutul anului 1975 conduce obștea consătenilor săi. Cum o conduce ? Succesele în campania de primăvară, amenajarea unor spații verzi, înfrumusețarea ulițelor, curățenia și ordinea sînt argumente clare ale spiritului gospodăresc.— Alexandru Duca, aș vrea să știu ce face un primar comunal la ora 7 dimineața?— Pentru un primar comunal ora 7 dimineața este nesemnificativă. La ora 5 sau 6, el este prezent la fermele zootehnice, la culturile mari ori la alte lucrări, din cîmp. De obicei. în jurul orei 7 revin la sediu pentru rezolvarea diferitelor probleme social-gospodăreșți și coordonarea activității consiliului popular.— Cînd vă întilniți cu cetățenii sau, mai bine zis, cînd vă pot găsi cetățenii ?— Oricînd. Pe. cîmp, la sediu, pe uliță, acasă la ei sau la mine. Adunările, oricît de bine organizate, nu pot rezolva totul în viața unei comune. Ați văzut cîte au fost de discutat la sanatoriu (Da. Voiam să văd

sanatoriul pentru copii reumatici. Auzisem despre saloanele decorate cu mozaic. Ne-au condus doctorii Vladimir Brilinschi și Maria Hossu. Salonul în formă: de ,,U“, salonul „Frumoasa adormită" — jocul mozaicului produce somn. — sau cel cu jocuri figurative montane produc adevărate bucurii estetice; Primarul însă avea de discutat cu doctorii despre un anumit parc, despre „nu știu ce" soi de trandafir, care înflorește toi anul, despre un loc de parcare). Deci, prefer să nu amin nimic pentru altădată.,— Cam ce facețj la ora. 21, ?.'— Poate-fii 21 sat), douăzecj, — și — nu — ,tiu rp cit,./ dar în'. fiecare seară „operez" Un scurt bilanț într-un caiet „universal".Și mă bucur cînd la capitolul „minusuri" n-am ce trece.
Ion ARCAȘ

„Mai frumos 
și mai frumos? 

Munca și omenia"In toamna anului 1966 se produceau la Zalău primii robineți.— Primii robineți, chiar dacă prezentau unele fisuri, erau priviți ca niște talismane — ne spune- maistrul Grigore Cherecheș. Următorii însă trebuiau să răspundă celor mai exigente cerințe.— Se pare că au răspuns, din moment ce ați început să fiți căutați nu numai de parteneri din țară, ci și din străinătate.— Am introdus în fabricație și robineți cu sertar pană, muncitorii au cîștigat în îndemînare și competență.— Mai în glumă, mai în serios, se spune prin unitate că sînteți un adevărat colecționar de diplome...Șeful secției mixte din cadrul întreprinderii de armături industriale din fontă și oțel Zalău (din anul 1974, secția a trecut la „Armătura") zîmbește vădit mulțumit de acest epitet și întinde mînă spre diplomele frumos înrămate de pe perete. „Acestea sînt". în timp ce citește, notez : 1970 — locul III : 1971 - locul II ; 1972 — locul I ; 1973 — idem ; 1974 — idem.— O întrebare de genul mit ! ?“. ar fi de prisos.— De acord !— Dacă mîine, un grup cern, v-ar solicita cîteva viață, cu ce ați începe ?— Aș reafirma adevărul
„Sînteți mulțu-de elevi, să zi- sfaturi pentru, _____ _ ___ .. că munca estesingura cale de realizare a omului. Și aș da nenumărate exemple. Maistrul coordonator Vasile Marian, din secția pe care o conduc, deși tînăr. se bucură de multă stimă în cadrul colectivului ; strungarul Nicolae Chiș, de asemenea ; Nicolae Sabău a fost determinat de colectiv să-și termine studiile la seral și apoi să plece la școala de maiștri și azi e cel mai apreciat maistru de la turnătorie; lăcătușul Alexa Breban, precum și muncitorul turnător Teodor Ardelean sînt oricînd în stare să schimbe halatul de muncitor cu „halatul" de profesor, în meseria lor. bineînțeles.— Ce nu vă place la oameni ?— Fățărnicia.— Și ce vă place ?— Omenia.

Aurel PAUȘAN
cux rottr , »n< r. <«ifl viu'

noii
Comuna are chipul 

gospodarilor eiBreaza Țării de Sus. La consiliul popular am căutat, recent, pe cineva din. conducerea obștii. „N-o să puteți găsi pe nimeni — ne-a spus un cetățean. Căutati-i lâ noua moară care se construiește mai la vale".

Intr-adevăr, nu departe de primărie, .unde se construiește noua moară, în mijlocul a numeroși cetățeni care lucrau de zor. i-am întilnit pe tovarășii Ioan Burdu- hosu. vicepreședinte, și Vladimir Țabrea, secretar al biroului executiv al consiliului popular. De la dînșii am .aflat că această lucrare, . executată numai prin muncă patriotică, va fi gata Dină la 23 August.— Terminăm moara și avem de gînd să construim o baie comunală — a intervenit în discuție maistrul Mihai Caliniuc, despre care am aflat că, împreună cu cetățenii V. Hojda, D Polec. A. Cepeliuc, I Cimău și alții, a lucrat cea mai mare parte din tîmplărie. Lor li s-au adăugat I. Ducear. N. Sorohan, M. Cosenciuc. Gh. Lisacovschi și alți săteni.Străduindu-se să schimbe înfățișarea așezării de la o zi la alta, în acest an. cu. sprijinul statului și prin muncă patriotică, s-au construit 4 km de drumuri, 3 fintini publice, două poduri peste rîul Moldova, in zonele „Făgețel" și „Răchitiș", o frumoasă bâză sportivă la școala generală, s-a turnat un. km de asfalt pe șoseaua ce traversează* centrul civic și multe altele. Numai pentru repararea drumurilor s-au cărat circa 2 000 tone de piatră.Am fost informați că, prin contribuția bănească și prin numeroase zile de muncă patriotică, brezenii sînt hotărîți să construiască o școală cu zece săli de clasă, o baie comunală, să prelungească porțiunea asfaltată cu încă un km etc.Realizările de pînă acum. , prevederile importante de inîine sînt mărturii ale hărniciei cetățenilor, care, cum ne relata tova

rășul Vladimir Țabrea, „sînt mîndri că prin munca lor își aduc contribuția la materializarea prevederilor cuprinse în chemarea consiliului popular județean adresată tuturor județelor țării".
Mircea SFICHI

Căutînd o definiție 
pentru 

orașul meu •••
IPînă acum, dacă m-ar fi întrebat cineva, i-aș fi spus că Aradul este orașul vagoanelor. Pînă acum, dacă m-ar fi întrebat cineva, i-aș fi spus că Aradul este orașul strungurilor, al textiliștilor. Și mi-ar fi plăcut să-i arăt că orașul meu ar putea înconjura de două ori cu țesăturile lui din- tr-un an globul pămîntesc. Aș mai fi spus că Aradul este făurarul mobilei ce și-a dobîndit reputație mondială prin fantezia și rafinamentul meșterilor ce-și transmit faima din generație in generație. Cu același sentiment pentru urbea mea și pentru oamenii săi, dacă m-ar întreba cineva despre viitorul Aradului, i-aș spune că în curînd el va fi prima cetate a chimiei românești, aici, în cîmpia de vest a țării.Acum, dacă m-ar întreba cineva, i-aș spune că Aradul este un oraș erou. Fiindcă orașul meu s-a împotrivit, a luptat cu eroism și a învins, în două rînduri, potopul pornit să-1 înghită.în clipele de crîncenă încleștare cu tăria anelor dezlănțuite, eroismul era pe diguri. Eroismul era în întreprinderi, unde producția nu s-a oprit o clipă, era pe ogoare, unde se aduna în mare grabă pîinea. Eroismul se manifestă cu aceeași intensitate acum, după ce puhoiul a trecut, dar i-au rămas urmele ce trebuie șterse și rănile ce trebuie, vindecate.Purtînd în suflet cuvintele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, in acele clipe de cumpănă a venit aici, la fața locului, să-i îmbărbăteze. să le călăuzească eforturile, arădenii au încrustat în filele istoriei pilde înălțătoare de vitejie în lupta de rezistentă împotriva apelor.

loan BORȘAN

Să faci total
cu dragoste 

si atunci totul 
e bineIntre orele trei și cinci, după-amiază nu întîlnești picior de copil pe nici o stradă. Părinți și copii — toți respectă „pactul" încheiat acum mai bine de 20 de ani cu, pe atunci, tînărul învățător Hans Wagner și care, prevede, pentru întreaga perioadă a anului școlar, un program riguros, minim, e drept, pentru studiu individual. Acum însă mulți copii lucrează pe cîmp, cot la cot cu părinții, cu învățătorul și cu soția ă- cestuia.în martie viitor se împlinesc 30 de ani de cînd Hans Wagner este învățător în comuna Nou Săsesc. Iar soția lui, Regine Wagner, născută chiar în localitate, lucrează și ea de 25 de ani la școală.— Nu mi-a părut niciodată rău că am venit să lucrez aici și, de-ar fi să fiu încă o dată tînăr, as veni tot aici. Ne-am bucurat de foarte multă înțelegere din partea localnicilor și a colegilor.— Sintem 13 cadre didactice In comună, români și germani, adaugă Regine Wagner. Ne înțelegem bine și ne străduim să cultivăm. deopotrivă, dragostea de carte, dragostea de muncă, spiritul frăției. Și reușitele școlii ne dau mari, satisfacții. La începutul anului școlar a sosit la noi o tînă

ră colegă. „în nici un caz nu rămîn maț mult de un an" — ne spunea pe atunci. Și acum nu mai vrea să plece. ' •Ca învățător d? țară trebuie să știi să construiești laolaltă cu. satul, să cunoști munca și să o apreciezi ; trebuie să ai multă dragoste pentru meseria ta, pentru copii și să participi activ la viața satului. Numai astfel poți fi un adevărat dascăl, slujitor al școlii de azi.
Horst BREIHOFER

dibace
Veniți Ia noi 
și veți vedea 
ce forță are 
cuvîntul de 
îmbărbătareCu aproape un sfert de veac în urmă trei fabrici naționalizate — „Dezrobirea". „Lupta" și „Metalurgica" — au fost comasate, di nd naștere întreprinderii de construcții de mașini „7 Noiembrie“-Craioya.Ce este „7 Noiembrie" la ora actuală ? „Unitatea noastră, ne spunea ing. Nicolae Ecobici. directorul întreprinderii — a asimilat în fabricație, de la înființare și. pînă in prezent, peste 100 sortimente de mașini agricole, care au răspuns tuturor exigențelor. La ora actuală fabricăm, printre altele, semănători universale purtate, cinci sortimente de pluguri, remorci basculante agricole, remorci cisterne, mașini de împrăștiat îngrășăminte, mașini de amendamente, greble oblice și multe altele. De menționat că, în acest an, realizăm o producție globală cu 300 la sută mai mare decît cea din 1966".în urmă cu un an, colectivul întreprinderii „7 Noiembrie" a avut bucuria să primească vizita secretarului general al partidului. Cu acel prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se treacă la fabricația de tractoare. „A fost o dovadă a înaltei încrederi acordate colectivului nostru — îmi -spunea tovarășul Eugeniu. Stroe, secretarul comitetului de partid al întreprinderii — încredere care a însemnat în același Timp obligații și răspunderi deosebite. Oamenii noștri au muncit fără preget pentru a se achita cu toată conștiinciozitatea de sarcina ce le-a fost încredințată. Iar acum ne aflăm în situația de a trece la fabricația de serie a tractorului cu încărcător hidraulic — TIH-445. în prezent, pe banda de montaj se află un lot de 10 tractoare, . care urmează să fie expediate peste puțină vreme beneficiarilor noștri".Este argumentul cu care întregul colectiv aureolează încrederea acordată de partidul nostru, de secretarul său general.

P. NICOLAE

La Mărășești ard 
altfel de flăcări...Pămînt istorit, fierbinte șî- fertil, în care toată floarea țării s-a înverșunat eroic. Mărășeștiul se socotea, predestinat să ră- mînă doar cu amintiri eroice.Am vizitat recent cel mai tînăr edificiu industrial al așezării — noua fabrică de sticle. Omul cu care stau de vorbă — loan Apostol, secretar al organizației de partid, mecanic specialist — are ceva din însuflețirea unui comandant de oști — pe frontul de demult al Mărășeștiului — care parcă ar preciza : „Ostașul X e din cutare regiment" (moldovean, muntean, oltean, dobrogean, ardelean), cunoscînd obîrșia, vîrsta, familia fiecăruia...— Două sute șase oameni vor trebui să producă anual opt milioane de sticle. Sticlele acestea sînt foarte cerute pentru apa vie a pămîntului, apa minerală de la Bi- borțeni. Pînă acum — că ne aflăm la numai șapte luni de producție — am topit cioburi. De la 16 iulie a intrat în funcțiune turnul de amestec. Nisipul ne-a sosit de la Timișoara, soda calcinată din Govora, feld- spatul din Orșova, dolomita din Harghita. Sau, dacă e cazul — și e cazul — să mă refer la instalații și utilaje, aici e multă zestre nouă oferită de puterea țării : schim-\ bătoarele de foc sînt produse la „Nicovala"- Sighișoara ; tunelul de uscat nisip, mașinile de prelucrare a sticlei, compresoarele și pompele de vid — sînt de la București ; electropalanele — din Satu-Mare ; electromotoarele și tablourile de comandă automată — din Pitești și Craiova ; formele și bacurile — din Turda și Azuga ; chitarele electrice de la Sibiu ; plasele cuptoarelor de recoacere le datorăm unui mănunchi de întreprinderi din Cimpina, București, Satu-Mare. Vedeți, parcă toată țara și-a adus aici contribuția...Mîinile lui Apostol au asprimi de fierar, vorbele — căldură, faptele — ca și privirile — o seninătate anume. Izvorul ei — conștiința datoriei împlinite

Aurel STANCIU

Dialogul iscusinței, 
uzină-științăIdeea de a scrie despre acest dialog al Iscusinței — de fapt despre o întrajutorare continuă, înțeleasă în tradiția înțeleaptă a vorbei românești „unde-s doi puterea crește" — mi-a venit de la o destăinuire făcută de directorul „Dermatinei", inginerul Al. Crîlov, în efervescența continuă a modernizărilor pe care le trăiește fabrica, recent le-a sosit din import un nou utilaj — o mașină de injecție, de mare folos și deosebit de productivă. „Aur, nu alta, numai că avea un defect, care aducea după sine tot cortegiul de amînări, pierderi de producție, așteptări de specialiști, avize...". Și atunci doi oameni, doi muncitori de înaltă clasă — „din elita crescută și formată la noi", cum îi place să spună directorului — pe numele lor Ionel Țăranu și Walter Ersch, au pus umărul. Au venit în ajutor și alții, prieteni cu ei, tot muncitori timișoreni, de la „Electrotimiș", de la I.M.T., de la întreprinderea de industrializare a cărnii. Piesele de schimb, valțurile, pinioane- le și dințatele, instalația frigorifică — toate au ieșit „ceas". In alt caz, cînd s-au min- caț realmente dinții roților de atac de la un utilaj care suportă șocuri și s-a făcut covrig ditamai carcasă solidă din metal, au intervenit cercetătorii de la catedra de sudura a PolitehniciiAcest „dialog" fertil, al iscusinței — care, firesc, continuă — a adunat numai în acest an în contul economiilor valutare ale întreprinderii pește un milion de lei. Bani buni, bani obținuți prin întrajutorarea colegială, înțeleasă în sensul superior de cooperare interuzinală. de colaborare rodnică între cercetare și producție.

Corneîia POPOV1C1 ____________________________________7
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ACTUALITATEA CONSACRĂ
■ OPERA LITERARĂ

Din actualitate se inspiră opera de artă, actualitatea consacră opera de artă. Există, astfel, un dublu aspect al raportului dintre actual si artă sau literatură.Aspectul primordial este acela al înrîuririi pe care o exercită și trebuie să o exercite realitățile si solicitările vieții actuale asupra creației literar-artisti- ce. Nici un scriitor, nici un artist nu se poate dispensa— sub pericolul secării forței sale creatoare — de contactul viu și permanent cu realitățile vieții contemporane. La înălțarea unui edificiu literar-artistic, în elaborarea unei opere se conjugă experiențele reale ale autorului ei. experiențele sale ca ins trăind în cetate, într-o limbă. în u- niversul unei epoci, cu experiențele nu mai puțin reale ale celor în mijlocul cărora trăiește. Scriitorul are nevoie de sugestiile unei vieți trăite plenar.* Numai comunicarea continuă cu actualitatea cea mai arzătoare dă unei opere suflul de viată caracteristic creației autentice.Omul zilelor noastre — șl scriitorul este o conștiință vie a umanității prezente— omul contemporan e confruntat în existenta lui nemijlocită, ca și în reflecția sa. cu multiple probleme ale timpului. Cercul preocupărilor sale nu poate fi doar acela meschin, limitat al intereselor sale i- medjate. Actualitatea imediată care se impune cu stringentă interesului său. preocupărilor noastre este aceea a țării, a societății românești contemporane. O realitate diversă, aflată într-o dezvoltare multilaterală, expansiune a unei civilizații moderne ne oferă spectacolul marilor prefaceri revoluționare. Scriitorul este un martor al acestei realități actuale și. totodată. un participant activ la procesele pe care această actualitate le implică. Rolul său se amplifică de la cunoașterea și reprezentarea vieții societății actuale la transformarea ei. un rol activ, militant, de

formare a unui om de tip nou. Nu este preocupare mai fertilă pentru un scriitor decît aceea pentru spectacolul divers al activităților omului. Desigur, un prozator nu urmărește doar frumusețea gestului uman, reușitele inventivității, ale activității laborioase, ci și eșecurile, diferitele slăbiciuni ale naturii umane. Căci dragostea pentru om, pentru „lucrările si zilele" sale — cum spunea poetul antic — atașament atît de necesar pentru intuirea fenomenului uman, pentru înțelegerea proceselor psihice. morale, social-istori- ce. nu ne va face să uităm importanta lucidității criti-

în structura social-politică a tării, precum și modificările în conștiințe subsecvente acestor transformări.Cuvîntul scriitorilor este modalitatea cea mai directă a contactului cu lumea actuală. Scriem pentru ceilalți. astfel incit, chiar și atunci cînd opera noastră este o confesiune personală, o expresie a personalității noastre, ea poartă in sine valorile unei culturi care depășește fruntariile stricte ale individualității noastre si se adresează u- nei societăți care, de asemenea, depășește riiult îngustele hotare ale personalității noastre. Numai cu o fermă convingere, conști-
Insemnări de Nicolae BALOTĂ

c.e tn aprecierea acestor procese.Așadar. în raporturile sale cu actualitatea, scriitorul și artistul în genere sînt martori cu conștiință lucidă. deschisă, primind îndemnurile fertile, incitațiile diverse ale realului trăit plenar. Ei sînt însă, de asemenea, judecători ai acestei realități. Spectacolul pe care ni-1 o- feră. de pildă, operele cele mai reprezentative ale prozei noastre, in anii care au urmat dună Eliberare, și îndeosebi în ultimul deceniu. este acela al unui examen public de conștiință. Un spor de luciditate, de reflexivitate etico-socia- lă stă la originea noului roman românesc. Romancierii procedează la un e- xamen al conștiinței pu- bllce actuale, la un proces' al existentei social-istorice și morale a societății românești din ultimele decenii. Transformarea revoluționară a societății românești, formarea unei noi conștiințe so.cial-politice. a unei noi conștiințe etice, iată o- biectivele ne care le urmărește romancierul care se simte învestit cu atributele exploratorului conștient și cu cele ale educatorului. 'Pentru el actualitatea înseamnă tocmai aceste transformări revoluționare

ință a ecoului în actualitatea socială pe care-1 are literatura, s-au creat în anii noștri opere de valoare autentică și de mare rezonantă. O carte care nu are legătură cu actualitatea, cu problemele pe care le pune însăși existenta omului în zilele noastre este o încercare sterilă, închisă în ea însăși. în marile epoci ale literaturii noastre, scriitorii au știut să dea răspunsurile necesare întrebărilor puse de timpul lor. Mai ales astăzi, epoca tn care trăim, aceea a unei actualități în clină prefacere și dezvoltare, a- ceea a dezvoltării multilaterale integrale a persona-, lității umane, ca fenomen generalizat la întreaga scară a societății noastre, impune cu necesitate participarea scriitorului la dezbaterea problemelor, a întrebărilor care frămîntă conștiințele. care izvorăsc din existența celor din jurul său. solicită o artă militantă capabilă să participe la marea acțiune de transformare a omului.O actualitate vie pretinde o literatură, o artă vie. Diversitatea, mobilitatea u- neia presupun diversitatea. mobilitatea celeilalte, cuprindere'a tuturor domeniilor vieții, mai cu seamă

a celor dinamice, în plină transformare și îmbogățire. Or, in această privință, observînd literatura ultimilor ani, ne apare insuficient explorat filonul existenței urbane, a mediilor muncitorești. a marilor uzine și șantiere, fascinante prin bogăția și ritmul trepidant al vieții, prin dimensiunile problematicii sociale, morale și spirituale noi ce animă această zonă in continuă expansiune. Cuprinderea în opere a realităților acestei lumi nu poate decît să facă mai actuală realitatea operei de artă.Pe de altă parte, numai acele opere literar-artisti- ce care participă din plin la actualitatea epocii lor au sortii durabilității. Actualitatea comunică cu perenitatea. într-un mod paradoxal. actualitatea unei opere nu se devalorizează, nu devine inactuală odată cu trecerea epocii în care a. fost creată. Ele ne grăiesc prin timp, ne sînt prezente de parcă ar fi fost scrise pentru noj. cei de azi. Actuale în timpul lor. ele sînt actuale în toate timpurile. A te apleca a- supra unei realități contemporane nu înseamnă a te închide intr-insa, ci a te deschide virtualităților ei. a le actualiza și a dobîndi seva unei posibile fecundități perene.Așadar, implicînd în lucrările noastre literare sau artistice datele actualității’, asumăm o conștiință a e- coului social pe care trebuie să-l aibă literatura, arta noastră. Numai cu o asemenea conștiință, cărțile noastre, operele noastre vor putea înscrie valorile unei culturi naționale și u- niversale — în același timp întemeiată pe tradițiile valoroase ale trecutului și pe marile eforturi constructive ale prezentului. Numai a- sumînd conștient actualitatea și acționînd conștient asupra ei. literatura noastră devine, așa cum ne cere partidul, un mod superior al educației omului societății noastre socialiste.

La Cărei, 
pentru turiștiîn zona de un pitoresc inedit a dealurilor și văilor bogate în livezi și podgorii de la marginea orașului Cărei, cooperația de consum a județului Satu- Mare a deschis recent un elegant motel — „Vraja viilor", construit într-o arhitectonică inspirată din frumosul castel medieval din localitate. Motelul dispune de toate condițiile pentru asigurarea unor servicii ireproșabile turiștilor care poposesc aici : un restaurant, bar de zi. camere de cazare, o spațioasă terasă pentru odihnă la etajul al doilea, de unde poate fi contemplată panorama împrejurimilor. în apropierea motelului, este amenajat un loc pentru parcare auto. (Octav Grumeza).

PROGRAMUL I

11,00 Ora copiilor.
12,00 Telecinemateca.
13,25 Pe drumuri de glorie. A 

XXXI-a aniversare a elibe
rării.

13.45 Vetre folclorice : Bistrița-
Năsăud. .

14,05 Telex.
14,10 Studio ’75... invitat la Olte

nița.
14,35 Muzică ușoară.
14.45 Bucureștiul necunoscut — 

Cartierul Coltei.
15,00 Preferințele dumneavoastră 

muzicale sînt și preferințele 
noastre.

15,50 Telerama — Realizatorii de 
filme în .vilegiatură.

16,20 Eroii de la Moisei. (Poem 
muzical-coregrafic).

16.40 Vîrstele peliculei.

17.40 Caleidoscop cultural-artistic. 
18,00 Club T... la munte.
19,00 în ciclul „Cintare omului" : 

Cu tot ce am aparțin acestui 
pămînt. (Emisiune de ver
suri).

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Teletniciclopedia.
20,45 Film serial : ..Un serif la 

New York". Episodul „Un 
cow-boy pe malul oceanului".

22.20 24 de ore.
22.40 Mic concert de seară.
23,00 închiderea programului.

A

Educarea in spirit ateist este în modul cel mai direct legată de 
răspindirea cunoștințelor științifice, temelia pe care pot fi clădite so
lide convingeri materialiste. Sarcini importante le revin in această 
privință comisiilor pentru răspindirea cunoștințelor științifice. Create 
in urmă cu 3 ani la nivel național, județean, municipal, orășenesc și 
comunal, ca organisme ale consiliilor Frontului Unității Socialiste, ele 
au menirea să coordoneze și să stimuleze activitatea numeroaselor or
ganizații de masă, instituții de specialitate și așezămintp de cultură, 
in vederea ridicării nivelului de cunoaștere al maselor, a formării și 
dezvoltării concepției științifice despre lume.

Activitatea acestor comisii, reușitele și totodată neimplinirile lor au for
mat obiectul convorbirii noastre cu tovarășul Giileoitjiie STANCIU, 
președinte al comisiei județene pentru răspindirea cunoștințelor știin
țifice din Vrancea.

— Ce ne puteți spune despre 
componența și metodele de lu
cru ale comisiilor de răspindire 
a cunoștințelor științifice ? Se 
poate vorbi despre o experiență 
valoroasă deja acumulată ?— în ce privește componența este le remarcat faptul că la nivel jude- -ean comisia este formată din re- >rezentanti ai organizațiilor de masă ii obștești. La celelalte niveluri nu s-a urmărit atit caracterul reprezentativ. cit mai ales atragerea unor cadre cu o bună pregătire ideologică si științifică, în măsură să desfășoare o activitate rodnică pe tărîniul propagandei ateiste — îndeobște specialiști în diferite ramuri ale științei, cadre didactice, medici, ingineri, tehnicieni etc. Rezultatele comisiilor depind tocmai de felul in care știu ■ia antreneze asemenea cadre, să fructifice posibilitățile pe care le >feră localitatea respectivă.Comisiile întocmesc periodic plaiuri de muncă menite să asigure o- ientarea unitară a activității organismelor obștești și de stat cu atribuții in acest domeniu. Iată, de pildă, omisia din orașul Adjud. sprijinln- lu-se pe un larg activ obștesc, a >revăzut în planul de muncă și a rganizat. cu participarea activă a ridicatelor. U.T.C.-ului. așezăminte- >r culturale, acțiuni care au trezit iteresul unor largi categorii de ce- țeni, cum ar fi bunăoară ciclurile » expuneri : „Biografia pămîntului". .'robleme de biologie și genetică". Sănătate și frumusețe" — la casa de jltură din oraș, precum și la cănu- ul cultural Burcioaia — localitate ibordonată orașului. De menționat i in majoritatea cazurilor, exnune- le sînt însoțite de experiențe și ■'monstratii concrete, care sporesc terea lor de convingere.într-un șir de comune, centru a 'inbate prejudecățile religioase cu ivire la apariția vieții si a omului i pămînt. a le da oamenilor expli- ii științifice, comisiile au orgam- t intilniri cu brigada de profil a tzeului de științe naturale, cu care irilej au fost folosite ca materiale intuitive expoziția itinerantă „Uni

tatea materială și diversitatea lumii vii", precum și o serie de filme si diapozitive pe teme ca ..Strămoșii' o- mului", „Viata in decursul erelor geologice".
— Asemenea forme și metode 

de activitate merită, desigur, să 
fie generalizate. Este, de fapt, 
și una din principalele îndato

putea fi făcute la alte teme, ilus- trind materialitatea lumii, lipsa de temei a unor idei mistice. Schimburi de experiență au avut loc și cu privire la brigăzile științifice, ca modalitate optimă de răspindire a cunoștințelor științifice, utilizarea cărții științifice în munca de educare ateistă etc.
— Apreciați că aceste schim

buri de experiență au fost su
ficiente pentru a dinamiza pre
tutindeni in județ activitatea
comisiilor ? '— Desigur că nu. Dar noi am datindicații tuturor comisiilor să-și întocmească planuri de activitate, pecare să ni le trimită și nouă. Unele ni le-au trimis, altele nu.

— Ați urmărit insă cum sini 
aplicate aceste planuri ?— Comisiile au fost mereu in atenția noastră.

Cowrâger/7® ateist-științifice 
constituie o componentă esențială ' 

a educației comuniste

riri ale comisiei județene pen
tru răspindirea cunoștințelor 
științifice. Ne-ați putea spune 
ce a 'întreprins comisia jude
țeană Vrancea in acest sens ?— Noi am organizat in mai multe localități din județ intilniri cu caracter de schimb de experiență ale comisiilor de răspindire a cunoștințelor științifice din comune ; in cadrul lor au fost prezentate anumite forme de activitate care s-au bucurat de apreciere din partea populației. Astfel, un asemenea schimb de experiență a avut drept obiectiv să scoată în evidentă rolul demonstrației și al experienței în activitatea de propagare a cunoștințelor științifice. După ce s-a prezentat un material în care se sublinia necesitatea extinderii acestor metode cu o mare putere de convingere, mai multi profesori de chimie si fizică au făcut în fata participantilor o serie de experiențe care au reprodus anumite fenomene naturale — fulgerul, tunetul — au pus in lumină explicația științifică a unor „minuni" cum ar fi cea a aprinderii luminărilor fără chibrit. în continuare, s-au cerut lămuriri și s-au dat explicații in legătură cu experiențele ce ar

— Dar ați asigurat o., îndru
mare a lor concretă, la' tata lo
cului ?— Da, mai ales recent. în pregătirea plenarei comitetului județean de partid care a analizat activitatea ideologică-educativă. Dar si pină acum aceste comisii au fost în atenția noastră. Pot să vă arăt toate a- dresele trimise...

— Un control făcut mai din 
timp ar fi relevat multe aspecte 
de formalism in activitatea co
misiilor. De pildă, comisii cum 
ar fi cele din Paltini. Poiana 
Cristii, Vintlleasc.a, Gura Gali- 
țeî desfășoară activități cu to
tul intimplător. au o existență, 
ca să zicem așa, mai mult ne 
hirtie. Sînt destule cazuri cînd 
planul de activitate al comisiei 
se limitează la preluarea in mod 
mecanic a acțiunilor înscrise in 
planul trimis de la județ. Este, 
de pildă, cazul comunei Homo- 
cea. deși unele manifestări mis
tice care se fac simțite aici im
puneau organizarea unor acțiuni 
diferențiate adecvate situației.— Realitatea este că s-a demarat greu. Membrii comisiei județene de-

0 artă pătrunsă de dragoste 
pentru peisajul românescViorel Mărginean ne confirmă, odată cu a- ceastă nouă expoziție a sa (galeria Orizont), un talent foarte sigur pe mijloacele sale, e- chilibrat și sobru. Am rein tîl nit în lucrările de acum aceeași gravitate și sensibilitate, calitățile, plastice remarcabile cu care ne-au obișnuit prezențele anterioare pe simezele bucureștene.Refractar retorismului, pictorul pare a fi mai curînd un contemplativ, un elegiac. El a știut să descopere vibrația secretă, aura de mister, de permanență și miracol în peisaje care, altfel, ar fi putut apărea de o ti- picitate banală. Pornind de la realitățile cunoscute ale peisajului, străbătute cu pasul, el a reușit să izoleze un număr de fragmente semnificative, mai presus de valoarea clasată.Mărginean nu este un simplu spectator. El este un creator în sufletul căruia rosturile lumii au trezit înțelesuri și sentimente legate de străvechi virtuți ce-și trag seva din frumusețea peisajului românesc. în a- ceste realități — în cadrele căreia viața se mișcă cu aceeași largă și înceată scurgere temporală,' fără tumulturi și fără cataclisme — pictorul și-a aflat personalitatea, firescul. A aflat-o în această simplitate a peisajului de deal („Negură", „Creste", „Rîpă", „Călăuză", „Peste culme" etc.), din care răzbat parcă

ecouri de doină, unduirea ei melodic legănată, corespunzătoare planurilor line ale dealurilor. Cel mai ades, acest tip de peisaj este privit de sus, intr-o perspectivă plon- jantă, accentul căzind aproape întotdeauna a- supra pămîntului. Acoperit de imaculate ză-
GÂRNEȚ 
mmm 
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pezi („Iarnă gri", „Iarnă liniștită", „Iarnă mică" etc.) sau înviorat de presimțirea viitoarelor rodiri („Poteci"), pămîntul acesta se înclină molcom spre orizontul înalt. El devine astfel un element primordial, esență însăși a vieții.Spațiul pe care l-a redat Viorel Mărginean este articulat din linii și planuri, un spațiu care, departe de a ti schematic structurat, este surprins în statica și dinamica lui e- sențialăi Căsuțele minuscule, copacii, sînt așezate aparent întim- pîător, firesc. Sînt implantate în peisaj cu o organicitate atît de convingătoare încît cu greu ți-ai putea închipui o altă distribuție a ■ acoperișurilor roșii sau a satelor văzute de la mare distanță.în mod paradoxal, am spune, imaginația pictorului a prelungit imaginea naturală pină

dincolo de ea. Căci în vesela și aparenta ne- orînduială a acestor mici pete colorate rezidă ceva atît de caracteristic artei lui Viorel Mărginean încît am putea desprinde parcă o determinanta stilistică. Am putea desprinde o constantă în construcția planurilor, de o ritmică tectonică, în pătrunderea, fără efort parcă, spre miezul acestui peisaj, spre acea spiritualitate care îi dă o aură de stabilitate. Căci pictorul nu pare preocupat să particularizeze un anumit aspect, în sens de geografie no- minalizabilă, ci imaginea peisajului de deal sau de munte luate ca numitor comun.Articularea ansamblului plastic ajunge în aceste lucrări la o coerență organică, convingătoare și captivantă. O anumită predilecție a pictorului pentru efectele de prețiozitate contrapunctică, o anumită magie a maselor de alb muzicali- zează armonios ansamblul. Ritmul cromatic delicat și echilibrat, limbajul înflorat, ceremonios, nu rareori de o neascunsă prețiozitate, au o viață de sine stătătoare. Asperitățile efortului creator se topesc în fluidul pur al emoției, dînd lucrărilor acel aer de siguranță pe care nu-1 pot conferi decît experiența, talentul dublat de o neîncetată căutare.
Marina PREUTU

{DIVERS
' ...Și Ploiești,

Jitii:

IDupă ce a citit faptul nostru divers intitulat „Galați, 4 000“ (în care consemnam nașterea
I celui de-al 4 000-lea copil al a- nului în portul de la Dunăre), tovarășa Elena Popescu, șefa
I oficiului stării civile din Ploiești, ne-a informat că nici o- rașul petrolului nu este mai prejos din acest punct de vede-
Ire : in 9 august, constructorulIon Ioniță, de la T.C.I., și-a înregistrat primul său fiu, Marin, Ica al 4 000-lea cetățean născutîn Ploiești de la 1 ianuarie și pină ,acum. Mai sîntem informați că, în anii trecuți, se a- Ijunsese la un asemenea număr ceva mai tirziu : la 12 august, în 1974 ; la 13 septembrie, in 

S 1973. Deci, se înregistrează ocreștere a natalității.Să vedem cînd se va naște al 1 4 000-lea în 1976, căci acum numărul căsătoriilor este în avans cu 100 peste perioada corespunzătoare a anului anterior !
I Cartoful.
I de Dorolț

„ROMÂNIA - FILM" prezintă:
DAVID JANSEN, HOPE LANGE,

SCUFUNDARE LA
IVAN DIXON în filmul american

MARE ADÎNCIME

Regia : RUSSELL MAYBERRY

I

IUn fapt divers anterior menționa că de pe ogoarele cooperativei din Lazuri (județul Sa- Itu-Mare) se recoltaseră cartofi de cite... 1 kg. Iată că acum — din aceeași zonă agricolă — I.A.S. Dorolț ne vestește că re- Icoltează mii și mii de cartofi care depășesc kilogramul. Ba, ,un asemenea „purceluș" a atins
I aproape 1,200 kg. Performanța a condus la altă performanță : de pe cele 30 hectare recoltate pî- nă acum (din cele 250 cultivate
Icu cartofi în această fermă a- gricolă) s-a realizat o producție medie de peste 35 000 kg la
I hectar. Cu 14 000 kg mai mult decît anul trecut. ‘
| Alo, 12931!
• Nu unul, ci mai mulți cetă- 
Ițeni ne sesizează, că — nu de o 

zi, de două, ci de luni de zile 
— telefonul cu nr. 12931, al bi
roului de informații C.F.R. de

Ila Gara-Sud din Ploiești, răs
punde la o oră o dată, sau chiar 
■ mai. rar — adică numai atunci
■ cind funcționarul respectiv bi
nevoiește să ridice receptortil.

In cazul în care telefonul a- 
mintit va rămânea in continuare 
mut, cetățenii pot telefona la 

11730. Răspunde șeful Gării- 
■Sud! tn "

I Aviz
î amatoarelor

■ B

t
e

pun în cadrul acestui organism o muncă obștească, răspunderile principale revenindu-le în cadrul altor organisme. De asemenea, aceste deficiente se datoresc și organelor locale ale Frontului Unității Socialiste, întrucît si ele au datoria să controleze activitatea comisiilor.
— Revenind la situația din 

comuna Homocea. comisia ju
dețeană a trimis acolo, in luna 
aprilie, o caravană științifică. 
Nu s-a interesat cu această o- 
cazie și de activitatea comisiei 
locale ? 1— Ar fi trebuit...

— In satul Ploscuțeni, din a- 
ceeași comună, mulți copii 
merg la biserică, la slujbele re
ligioase. Discuțiile avute la fa
ța locului cu comisia de răspin
dire a cunoștințelor științifice 
au arătat eă nu a existat aci o 
preocupare pentru organizarea 
unor acțiuni cu participarea ca
drelor didactice, a organizațiilor 
U.T.C., care să contracareze a- 
ceastă influență.— Este adevărat, dar pentru a- ceastă situație poartă răspunderea și / organizația de partid, inspectoratul școlar.

★Am pus punct aci unei discuții, îndeajuns de edificatoare. Ea ne-a arătat destul de clar că dacă multe comisii de răspindire a cunoștințelor științifice au devenit organisme viabile și îndeplinesc un rol activ în educarea ateist-stiintifică a maselor, altele au încă o existentă formală, acționează sporadic, mai mult sub semnul improvizației. Unele comisii nu-și înțeleg clar atribuțiile. răspunderile. avînd tendința de a-și justifica propria inactivitate prin neajunsurile din munca școlii, a diferitelor organizații de masă etc. Acești factori au, desigur, un rol de prim ordin și răspunderi bine stabilite în această privință, dar comisiilor de răspindire a cunoștințelor științifice le revine tocmai sarcina de a coordona și stimula acțiunea tuturor forțelor capabile să-și aducă contribuția la educarea științifică a maselor, de a tine mereu trează preocuparea pentru această activitate de maximă importantă.O delimitare precisă a atribuțiilor, întărirea spiritului de autoexigență partinică, sporirea responsabilității sint căile sigure pentru Îmbunătățirea activității comisiilor de răspindire a cunoștințelor științifice, pentru ridicarea activității lor la nivelul cerințelor educației comuniste.
Paul DOBRESCU

ALUATUL PENTRU
PÎINEA-PÎI

(Urmare din pag. I)auzim în repetate rînduri. Ne ducem deci să-1 căutăm pe bătrînul pastoral cooperativei agricole. Slujba lui e noaptea, tihna — de dimineață. Acum, la ceasurile două ale zilei, ne întîmpină cu ochii albaștri plini de lumină, cu vorba domolită — intru cinstirea oaspeților. Neagă doar cu o mișcare a capului cînd vine vorba că ar fi făcut vreo faptă eroică. Se ferește pe cit poate de ochiul aparatului de fotografiat și la întrebarea : cum a fost în noaptea marilor puhoaie. ridică din umeri și spune doar atit :— Păi a fost cum a trebuit să fie.— Cum adică ?— Uite așa, că am văzut venind apa mare și nu puteam lăsa singure cele 160 de vaci. Asta înseamnă, mă rog. un milion de lei...— Și cireada nu mai putea fi scoasă din apă ?— Nu se mai putea. Ne înconjurase puhoiul. Vacile erau pină la burtă în apă. Dacă le-aș fi slobozit s-ar fi înecat în Mureș, căci, speriate. vitele se răspîndesc care încotro.— Nea Simon, dumneata unde te-ai refugiat ?— Pe acoperișul unei colibe. De a- colo vedeam animalele. Aveam la mine hirtie și chibrituri, din cînd in cînd aprindeam focul să semnalizez, încercam să chem ajutoare să scăpăm cireada. Fecioru-meu a venit după mine cu tractorul : „Hai tataie acasă !“ „Tu ai lăsa vacile astea frumoase ? Dacă o ia una razna se sperie toate și se prăpădesc. Stau și le păzesc aici pină- scapă de primejdie".Mai tirziu. a doua oară, au venit oamenii cu tractorul, dar în zadar, nu se mai puteau apropia de omul refugiat pe acoperișul colibei.$i-a petrecut noaptea acolo, veghind cireada, impovărat de răspundere și teamă. Teamă ? Curajos nu este cel ce nu cunoaște teama, ci acela care o înfruntă. Nea Simon mărturisește că. atunci cînd a văzut că oamenii veniți să-l salveze nu pot trece de puhoaiele turbate și nu pot decît să-l strige, spaima i-a cutreierat toate mădularele. Dar nu și-a luat nici o clipă ochii de la ceea ce ii fusese încredințat — avutul obștii. Dimineața. l-au salvat ostașii veniți cu bărcile. Ei au salvat și vitele care au supraviețuit.— încă în cursul nopții .mă gîndi- sem cum să salvăm animalele — povestește nea Simon. Si anume că vom încărca vițeii in bărci și vom atrage astfel și vacile. Si ar fi trebuit să vedeți cum mai tirziu vacile hrăneau și vițeii care nu erau ai lor. Pină și vita simte, tovarășe, că primejdia are alte unități de măsură decît în vremurile obișnuite. Omul care iși calcă cuvîntul dat iși calcă cinstea în picioare... și atit.
★în comună ți se amintește mereu

NEde exemplul lui nea Simon, fiind socotit ca edificator pentru spiritul ce domnește în această colectivitate socialistă : noi, cei din Glodeni. astfel înțelegem imperativul împrejurărilor și al vremii. Treburile tării sint treburile noastre. Partea nu-și poate îndeplini menirea de frîntură a întregului decît gîndind în numele întregului'. Si oamenii âu la îndemână un șir de argumente concrete în sprijinul acestei idei; în definitiv, șoseaua asfaltată care taie comuna în direcția Clujului, dispensarul, farmacia, școala și încă atîtea alte elemente ale noului reprezintă și ele părți ale întregului, ale cuceririlor acestor ani în întreaga țară.Secretarul general al partidului nostru a precizat și la ultima plenară a Comitetului Central care sînt condițiile introducerii unui spirit nou în munca agricolă. Printre altele, a vorbit despre factorii subiectivi, care acționează pe lingă factorii obiectivi, amintind trăsăturile caracteristice ale lumii spirituale a poporului nostru. ca : respectul pentru muncă 'și apropierea dintotdeauna a noțiunii de cinste de noțiunea de muncă. Și pentru cei din Glodeni aceste trăsături sînt caracteristice, deși nu se poate nega că ispita de a se obține cît mai multe • avantaje cu cit mai puțină muncă Iși găsește sălaș și aici în unele capete. Dar nu despre asta e vorba acum. Poate ne vom referi la asta altă dată.Deocamdată, am simtit dorința de a imprima pe pelicula fotografică imaginea satului gol și a lanurilor asaltate de brigăzile care string recolta. Fotograful, în pantofi, pornește spre un grup pestriț de secerători. dar. speriat de noroiul care-i ajunge pină la glezne, renunță. Fotografia, astfel, va fi verbală : oamenii aceștia nu așteaptă belșugul în umbra odăilor cu mușcate la fereastră, ci îl făuresc prin munca lor.Secretarul consiliului ne. relatează : „Chiar, a treia zi după inundații, pe ogoarele grav afectate lucrau șase sute de oameni. Asta reprezintă marea majoritate a populației apte de muncă din comună".La o consfătuire pe care o avusesem mai demult cu oamenii de aici, printre altele, mi-au cerut o piesă nouă și să-i sprijin în strădania de a-și construi un nou cămin cultural. Piesa e în servietă, dar n-o scol acum. Piinea spiritului e nefolositoare atîta vreme cit adevărata pîine. piinea cea de toate zilele, se află încă pradă calamităților naturale și păsărilor stricătoare. Va veni la iarnă și vremea grijii pentru hrana spirituală. Atunci se vor popula din nou biblioteca. scena și celelalte încăperi ale căminului cultural. Vor răsuna cîn- tecul și jocul. Acum. în urma tăvălugului apelor, nu e vreme pentru asta...

Constantin Vodă, angajat la 
una din întreprinderile brașo
vene, s-a dovedit atent cu prie
tena sa, C.S., care lucrează la 
aceeași întreprindere, invitind-o 
intr-o seară la barul de noapte 
„Carpați". Au petrecut bine in 
seara aceea : au dansat, au con
sumat băuturi fine, apoi — tir
ziu — au părăsit barul. Ajunși 
in stradă, C.V. și-a invitat prie
tena și acasă. Dar a fost refu
zat. Înfuriat, ba chiar jignit 
pentru neîncrederea manifesta
tă, „bărbatul" a tăbărit asupra 
celei ce îndrăznise să-i reziste, 
izbind-o cu pumnii peste figură 
pină cind aceasta s-a prăbușit 
la pămînt cu un maxilar rupt.

Acum vinovatul meditează, 
undeva intr-un loc izolat, asu
pra „sentimentelor" lui — pen
tru care va trebui să dea sea
ma in fața instanței. Căci, cit 
e el de Vodă, tot nu i se per
mite bădărănia. Și, totodată, 
aviz amatoarelor, care ce caută 
găsesc.

Stiti unde
9 9

se află?

Copilul din fotografia de mai sus se numește Nicolae Deac. In ziua de 19 iulie se juca. împreună cu alți copii, în jurul casei din București, str. Ileana Cosin- zeana nr. 5. sectorul 6 (Rahova). La un moment dat a dispărut.De-atunci, atit organele de miliție, cit și părinții îl caută, dar nu i-au dat incă de urmă. Are 7 ani și jumătate, 1,15 m inălțime, păr castaniu, ochii căprui inchis, o cicatrice la coada ochiului sting și un semn deasupra frunții, tot în partea stingă. Este îmbrăcat în blugi și o bluză albă cu dungi roșii la mineci și la git. Fiind suferind de alalie — aude, dar are o pronunție foarte greoaie — la întrebarea „cum te cheamă ?“, răspunde „Nicu".Cine știe unde se află este rugat să anunțe miliția ori părinții.
Rubrică redactată deGSieorqhe MITROI
cu sprijinul
corespondenților „Scînteii"
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Primire ie prii! ministru al guvernului
Vineri dimineața a sosit în tara noastră delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de președintele Camerei Reprezentanților, Carl Albert, care ne vizitează, la invitația Biroului Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România. Delegația este însoțită de funcționari superiori ai Casei Albe și Departamentului de Stat, de consilieri.La sosire, pe aeroportul internațional „Mihail Kogălniceanu", unde erau arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România si Statelor Unite, ale Americii, delegația a fost întîmpinată de Nicolae Gio- san, președintele Marii Adunări Naționale, Vasile Vilcu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Constanța, președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură și gospodărirea apelor a M.A.N., Ioan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate,, muncă, asigurări sociale și protecția mediului a M.A.N., deputați, reprezentanți ai organelor locale de stat.Erau de față Harry G. Barnes jr.,

ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.Salutîndu-i pe oaspeți, președintele Marii Adunări Naționale a a- preciat că vizita delegației parlamentare a Statelor Unite va contribui la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări și popoare.Răspunzînd, președintele Camerei Reprezentanților a mulțumit pentru primirea călduroasă rezervată delegației, exprimîndu-și convingerea că această vizită va avea ca rezultat o mai bună cunoaștere si apropiere dintre popoarele român și american.
★în cursul dimineții de vineri, delegația Congresului Statelor Unite ale Americii a vizitat orașul Constanta și stațiunile de pe litoral.Oaspeții au avut cuvinte de apreciere față de frumusețea și funcționalitatea complexelor de odihnă de pe litoral, concepția arhitectonică in care au fost realizate stațiunile de pe malul Mării Negre.

In aceeași zi, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Constanța, Vasile Vilcu, a oferit un dejun în onoarea delegației Congresului Statelor Unite aie Americii, condusă de președintele Camerei Reprezentanților, Car] Albert.Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Ioan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului a M.A.N., deputați, reprezentanți ai organelor locale de stat.A luat parte, de asemenea, Harry Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. la București.In timpul dejunului, desfășurat tn- tr-o atmosferă cordială, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Constanța și președintele Camerei Reprezentanților a S.U.A. au toastat pentru dezvoltarea colaborării dintre România și S.UA, pentru întărirea prieteniei dintre cele două popoare. (Agerpres)

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu. a primit, vineri dimineața. pe Miroslav Sulek, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București.în cadrul convorbirii care a avut
loc cu acest prilej, desfășurată într-o ambiantă de cordialitate, au fost a- bordate’probleme referitoare la dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică.(Agerpres)

Cronica zilei
Vineri după-amiâză, tovarășul fan Andrei, membru supleant al mitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu Gilles Martinet, membru al Biroului Executiv, secretar national al Partidului Socialist Francez, care, la invitația C.C. al P.C.R., își petrece concediul de odihnă in tara noastră.Cu acest prilej a avut loc o convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

★Vineri după-amiază a plecat spre Pekin un grup de activiști de partid și de stat, condus de tovarășul Tulai Laurean, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Sălaj -al P.C.R., care va face o vizită de prietenie în R. P. Chineză.

Ște- Co- La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Dumitru ' Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.Au fost Ambasadei rești. de fată reprezentanți ai R.P. Chineze la Bucu-
★ părăsit Capitala, plecîndGheor-C.C, alVineri a spre Georgetown, tovarășul ghe Dobra, membru al P.C.R., prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, care va . reprezenta Partidul Comunist Român la primul congres al Partidului Congresul National al Poporului din Republica Cooperatistă Guyana.Pe aeroportul Otopeni, reprezentantul P.C.R. ' ' ‘ ~varășul Paul al P.C.R. a fost salutat de Nagy. membru al to- C.C.
★celei de-a XII-a ani-

Adunare de Ziua presei
romane I teatre

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST DIN CUBADragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al întregului nostru popor, vă adresăm un călduros și frățesc salut revoluționar cu prilejul aniversării a 50 de ani de la crearea primului Partid Comunist din Cuba.Vă exprimăm cu acest prilej urarea să obțineți succese' tot mai mari în întimpinarea apropiatului congres al Partidului Comunist din Cuba. în construcția socialismului. Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre partidele și țările noastre să se dezvolte necontenit, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

La Casa ziariștilor din Capitală a avut loc vineri adunarea festivă consacrată Zilei presei române și celei de-a 44-a aniversări a apariției primului număr al ziarului „Scînteia".Au participat redactori, colaboratori, corespondenți ai presei centrale. Radioteleviziunii. Agenției române de presă — „Agerpres".Despre semnificația acestei sărbători a vorbit Anghel Paraschiv, re- dactor-șef adjunct al ziarului „Scînteia".In încheierea adunării a fost a- doptată o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune. între altele : Participant» la adunarea festivă își exprimă și cu acest prilej devotamentul lor nețărmurit fată' de cauza partidului, patriei și poporului, sentimentele de profundă recunoștință fată de Comitetul Central, fată de dumneavoastră personal pentru sprijinul acordat presei, pentru grija și atenția deosebite manifestate în îndrumarea ei. în înfăptuirea hotărî- rilor Congresului al XI-lea al partidului, presei îi revin sarcini de înaltă răspundere. Vă asigurăm că pentru toti lucrătorii presgi scrise șl audio-vizuale îndeplinirea acestor sarcini constituie suprema datorie, îndemnul fierbinte ai conștiinței noastre comuniste.Indicațiile dumneavoastră, stimate si iubite tovarășe secretar general, cu privire la întărirea continuă a spiritului revoluționar, militant, a- 
l A

nalizarea cu înaltă exigentă și principialitate a activității sociale, combaterea fermă, intransigentă a lip- neobosită a înaintate con- colectiv redac- ziarist un lu-
surilor, promovarea noului, a experienței stituie pentru fiecare tional. pentru fiecare minos program de acțiune, căruia ii consacră întreaga lor capacitate creatoare.Pentru ziariștii României socialiste este un titlu de mîndrie acela de a milita pentru afirmarea și promovarea politicii externe a partidului și statului nostru, orientată ferm spre făurirea unei lumi mai drepte si mai bune, politică ale cărei o- biective imediate și de perspectivă le-ati expus cu atita claritate și strălucire la Congresul al XI-lea, precum și recent, la Helsinki, cu prilejul semnării documentului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Pe deplin conștienti de 'menirea și responsabilitatea presei comuniste in edificarea noii orînduiri. însuflețiți de înaltul exemplu de clarviziune, e- nergie și fermitate comunistă pe care îl dati în permanentă în promovarea intereselor majore ale patriei și poporului, vă asigurăm, stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că ziariștii din întreaga tară, fără deosebire de naționalitate, vor fi întotdeauna în primele rînduri, slujind cu pasiune și abnegație înaltele teluri ale politicii Partidului Comunist Român, ale înfloririi- continue a. României socialiste. v,.

O Teatrul Național București (sala 
mică) : Imblinzirea scorpiei — 
19,30.
© Filarmonica „George Enescu” 
(rotonda Ateneului Român) : Spec
tacol de sunet și lumină dedicat 
lui George Enescu, urmat de con
cert simfonic. Dirijor : Mihai Bre- 
diceanu — 20.
o Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet șl 
lumină — 20.
O Teatrul Giulesti (în parcul’tea
trului) : Nopți de vară — specta
col de sunet și lumină — 20.30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 19,30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savov) ; Un băiat de 
zahăr... ars — 19.30. (grădina Boe
ma) : în grădina bucuriilor — 
19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română) : Tară bogată-n frumu
seți — 18,30.■

cinema

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost frumoa

să șl s-a încălzit în toate regiunile tă
rii. Cerul a fost variabil, mal mult 
senin. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 19 grade la Rădăuți. Miercu
rea Ciuc, Clmpulung, Deduleștl șl Po- 
lovragl șl 25 de grade la Tîrgoviște și 
Tulcea. In București : Vremea a fost

frumoasă și călduroasă. Temperatura 
maximă a fost de 25 de grade.

Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 
august. în țară : Vremea va continua 
să se încălzească. Cerul va fi variabil. 
Innorări mai accentuate se vor sem
nala în a doua parte a intervalului în 
vestul și nordul țării, unde, pe alocuri, 
vor cădea ploi sub formă de averse. 
Vînt slab pînă la potrivit. Minimele vor 
fi cupriijse între 8 șl 18 grade, iar ma
ximele Intre 22 șl 32 de grade. In Bucu
rești : Vremea va fi în general fru
moasă. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin în cursul dimineții. Temperatura 
în creștere.

O Emigrantul : CASA FILMULUI
— 9.30: 11.30; 13.45; 16: 18.1.5: 20.30. 
FESTIVAL — 8,45; 11; 13.30; 16; 
18.30; 21. la grădină — 19,45. SCA
LA— 8.30: ii: 13,30: 16: 18.30: 21. 
STADIONUL DINAMO — 19.45.
© întoarcerea lui Colț Alb : LU
CEAFĂRUL — 9: 11.15: 13.30; 16; 
18,15; 20.30. ta grădină — 20.
• Epilog la graniță : CENTR AL
— 9,15: 11.30: 13.45: 16; 18,15: 20,30. 
o Piaf : CAPITOL — 9.15: 11.30;. 
13(45;, 1Ș; 18,15; 20,30. la grădină — 
20/ MODERN — 9. 11,15: 13.30; 16;

■ '18T-'20r"îa"grădfnă — •“bSO. PATI
NOARUL „23 AUGUST" — .20.
O Mihai Viteazul : TIMPURI NOI
— 10; 14,15.; 18.30.
0 Tăcerea doctorului Evâns : 
DOINA — 11,15: 13.15; 15,15: 18,30; 
20,30.
o Program pentru copil : DOINA 
¥- 9.45: 17.15.
o Omul din Laramie : BUCU
REȘTI — 8.45: 11 : 13,15: 16.15: 18.30; 
20,45, la grădină — 20, FAVORIT — 
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18: 20, STA
DIONUL STEAUA — 20,30.
• Toamna bobocilor : DACIA — 
9; 11.15; 13,30: 15.45; 18: 20.15.

e Legea preriei : VICTORIA — 9: 
11.15: 13,30: 16; 1^,15; 20.30. LIRA
— 15: 17,15; 19,30. la grădină —
20.15, GRĂDINA UNIREA — 20.
• Defileul legendelor uitate : MO
ȘILOR — 10; 15,30; 18; 20. la gră
dină — 19,45.
• Ziua cea mai lungă : EXCEL
SIOR — 9; 12,30; 16: 19.30, TOMIS
— 9; 12,30; 16.30, la grădină — 19.45. 
0 Nu te voi iubi : BUCEGI — 
18; 18.
0 Ultimul pistolar din Cross 

. Creek : LUMINA — 8.30: 10,30:
12.30; 14,30; 16.30: 18,30: 20.30.
0 Lanțuri : FEROVIAR — 9;
11.15: 13,30: 16; 18,15: 20,30. fla
mura — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20.15.
o Dragostea începe vineri : MUN
CA — 15.30: 18; 20,30.
o Al patrulea mire : UNIREA — 
16: 18.
• înfringerea lui X. Wilkison : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30: 16; 
18,15; 20,30. MELODIA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15: 20,30.
0 Marele circ : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20, CRÎNGAȘI — 16;
18.15.
e Toamna cheyennilor : COTRO- 
CENI — 15,30; 19.
• Hyperion : FERENTARI — 15.30: 
18: 20,15.
0 Strălucirea soarelui : FLO- 
REASCA — 9: 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9: 11,15: 
13.30: 16; 18,15; 20,30.
0 Porțilo albastre ale orașului : 
GIULEȘTI — 15.30: 18; 20.15.
O Piedone — comisarul 
armă : VOLGA — 9; 11.15: 
15,45; 18; 20,15, ARTA — 15: 
19.30, la grădină 
e Kit in Alaska 
18: 20,15.
o Nu iese fum
RA — 9; 11,15; ____  ____
20.15, la grădină — 19.45. MIORIȚA
— 9.30; 12; 15: 17,30: 20.
• Pe aici nu se trece : COSMOS
— 15,30; 19.
o Ultima zăpadă de primăvară 1 
VIITORUL — 15,30; 18; 20.15.
O Ce culoare are dragostea ;
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15... . . J.i 

' • Flllp- cer uun
18.
• Hoinarii : POPULAR — 15,30;
18; 20,15.

' e Conspirația 1 PROGRESUL — 
15.30; 18; 20,15.
© Incredibilele aventuri ale ■ unor 
Italieni în Rusia : RAHOVA — 
16; 18.
e Cei mai frumoși ani : GRĂDI
NA BUCEGI — 19,45.
• Locotenent Columbo : GRĂDI
NA TITAN — 20.
o Tunurile din Navarone : GRA
DINA VITAN — 19,45.

Cu ocazia versări a victoriei revoluției congoleze — Ziua națională a Republicii Populare Congo — Leon Sonde, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări Ia București, a rostit, vineri, o cuvîntare la posturile de radio și televiziune.
RECEPȚIE LA AMBASADACu prilejul celei de-a 30-a aniversări a proclamării independenței Republicii Indonezia, însărcinatul cu afaceri ad-interim al acestei țări la București, Mohamad Achirul Aen, a oferit vineri o recepție.Au luat parte Ion Pătan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Virgil Teo- dorescu, vicepreședinte al Marii1 Adunări Naționale, Octavian Groza,

fără 
13,30; 
17.15:

— 20.
: PACEA — 15.30:

fără foc : AURO- 
13,30; 15,45; 18;

(Is ofițeri 1S75 a Ministerului de Interne
*Vineri dimineața a avut loc în Capitală festivitatea acordării gradului de locotenent absolvenților Școlii militare de ofițeri activi a MinisteruluiLa rășul C.C. adjuncți ai ministrului, partid și de stat, generali superiori, cadre didactice tare.După ce s-a dat de înălțare în grad de ofițeri, ministrul adresat absolvenților și urări de succese în activitatea ce o vor desfășura ca apărători de nădejde ai României socialiste, ca mi-

de Interne, promoția 1975. solemnitate au participat tova- Teodor Coman, membru al al .P.C.R., ministru de interne, activiști de și ofițeri universi-citirea noiide internecalde felicităriordinului promoții a

REPUBLICII INDONEZIAprim-vicepreședinte, ministru secretar de stat la Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor instituții de artă și cultură, organizații de masă și obștești, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
LA TRUSTUL LÂ.S. BACĂU

litanți consecvenți pentru aplicarea neabătută a politicii statului nostru, pentru îndeplinirea misiunilor d| mare răspundere ce le sint incredin-1 țațe.într-o atmosferă de puternic entur ziasm, noua promoție de ofițeri ac< tivi a adresat Comitetului Central iii Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă.în momentul solemn al acordării gradului de locotenent — se spune în telegramă — vă adresăm cu inimile pline de mîndrie, de bucurie și recunoștință, ca o manifestare a celor mai înalte gînduri și sentimente, omagiul nostru profund pentru modul strălucit în care întreaga dumneavoastră activitate servește interesele și aspirațiile popofului român, cauzei păcii. înțelegerii și colaborării între națiuni, triumfului ideilor socialismului în lume.Prevederile documentelor Congresului al XI-lea al partidului, indicațiile și ordinele date de dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, organelor de securitate și miliție vor constitui cota înaltelor răspunderi cu care sîntem învestiți și pentru a căror îndeplinire vom acționa permanent cu abnegație și devotament, cu spirit revoluționar și de sacrificiu, dovedind cinste, curaj, respect de lege și plină.în acest noastră, vă comandant cupeți nici devotament pină la sacrificiu pentru apărarea independenței și suveranității patriei, securității statului, avutului obștesc, libertății și demnității persoanelor, ordinii de drept statornicite în România. (Agerpres)

adevăr, ordine și fată disci-viațamoment unic în asigurăm, iubite tovarășe suprem, că nu vom pre- un efort, că vom dovedi

Obiectivul principal al întrecerii pe care o desfășoară lucrătorii din unitățile ce aparțin Trustului I.A.S. Bacău îl constituie realizarea unor mari venituri bănești, prin valorificarea produselor agroalimentare; Rezultatele obținute de la începutul anului și pînă acum sînt edificatoare. Numai prin livrarea produselor la beneficiarii din tară trustul a realizat în plus 20 de milioane de lei.. La acestea se adaugă alte aproape 3 milioane de lei realizate în mod suplimentar pe calea valorificării produselor prin rețeaua proprie de magazine existente . în județ. Inginerul Valerian Ne- goiță, directorul trustului*, ne spunea că la fermele I.A.S. ' Sascut, Gheorghe Doja și Ra- domirești crescătorii de animale au depășit pînă acum producția de lapte planificată, In același timp, au fost livrate peste prevederi 240 tone carne de porcine, 120 tone carne de taurine, 20 de vagoane de vin. însemnate cantităti de lapte, fructe, legume etc. I.A.S. Ba-

cău și Traian și-au îndeplinit cu mult mai devreme prevederile pentru actualul cincinal.Lucrătorii de pe ogoarele întreprinderilor agricole de stat din județul Bacău sînt preocupați și de realizarea unor însemnate economii. Numai prin reducerea cheltuielilor admi- nistrativ-gospodărești și prin mecanizarea completă a principalelor lucrări de întreținere a culturilor și strîngere a furajelor s-au realizat in acest an eco- 'nomii în valoare de aproape 3 milioane de lei. Răspunzînd chemării secretarului general al partidului, de a contribui din plin la recuperarea pierderilor pricinuite de calamități, colectivele de muncă din cadrul trustului băcăuan și-au propus să realizeze suplimentar, pină la finele anului, peste angajamentul inițial, o producție în valoare de un milion de lei. Aceasta se va concretiza în 300 tone porumb boabe, 500 tone cartofi, 100 tone de carne și alte produse. (Gh. Baltă, corespondentul „Scînteii").

SPORT
Ieri, în campionatele 

naționale de caiac-ccmoePe apele lacului Snagov au continuat vineri campionatele naționale de caiac-canoe. Iată învingătorii în finalele celor șapte probe olimpice : caiac. 1 — V. Diba (Dinamo) ; canoe 1 — I. Patzaichin (Dinamo) : caiac 1 fete — Maria Mihoreanu (Dinamo) ; caiac 2 — Serghei, Malihin (Steaua) ; canoe 2 — Steaua ; caiac 2 fete — Steaua: caiac 4 bâitețfSteaua.
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Un colt îndepărtat al Africii australe — Mozambicul — aflat la vreo 15 ore de zbor de București, trăia în acea noapte de neuitat un eveniment unic al istoriei sale : proclamarea independentei. Cuvintele „A- gora somos uni povo livre" (acum sîntem un popor liber), pornite năvalnic din zeci de mii de piepturi ale mulțimii adunate la solemnitatea de pe stadionul central din Lourențo Marques, dădea glas bucuriei și entuziasmului nestăvilit al unui popor ce-și vede împlinit visul secular de a fi stăpîn pe propria soartă.Un vis ce datează de aproape jumătate de mileniu, căci pămintul mozambican a început să fie colonizat de portughezi cam pe vremea cînd. la noi, Ștefan cel Mare purta ultimele din multele sale războaie Împotriva cotropitorilor străini 1 Dar scurgerea a atita amar de vreme nu a putut stinge nici aici setea de libertate. La capătul unei lupte eroice, purtate cu arma în mînă, timp de un deceniu, sub conducerea Frontului de Eliberare a Mozambicului (FRELIMO), un popor dîrz, ce și-a cîștigat libertatea cu prețul atitor jertfe de singe, este acum prezent cu trup și suflet la marea întilnire cu neatirnarea națională.Ne amintim cu emoție de acea zi sărbătorească — de aspectul festiv al capitalei (unde vitrinele magazinelor. pereții graf și în ponibile au odată), de terminabile FRELIMO din masate compact pe străzi și in piețele publice, de sutele de mii de steaguri și fanioane agitate deasupra capetelor, precum valurile unei mări multicolore, de lacrimile de bucurie în mii și mii de ochi. Toate a- cestea au arătat la ce cote înalte se situa intensitatea emoțională a mo- zambicanilor. îndeosebi la solemnitatea de pe stadion, desfășurată in prezența primului președinte al Republicii Populare Mozambic, Samora Machel, președinte al FRELIMO.Cu toată ploaia deasă și persistentă care începuse să cadă (de altfel semn de an bun în acest anotimp secetos), ceremonia proclamării independentei a decurs crescendo, sfîr- șind cu momente apoteotice, cînd zecile de mii de oameni, legănindu-se braț la braț si cu. privirile atintite spre culorile stindardului fluturînd, cîntau imnul national, in timp ce deasupra stadionului se încrucișau, asemenea fulgerelor, traiectoriile luminoase ale artificiilor, ale salvelor de arme automate. Moment înălțător, ce solicita la maximum cele mai intime coarde ale sentimentului patriotic. Gesturile oamenilor, fetele lor radiind o bucurie imensă tălmăceau

de fapt resorturile unei vechi și inflexibile opțiuni : libertatea națională.împrejurarea a făcut ca solemnitatea proclamării independentei să se desfășoare alături de închisoarea Machava. loc de tristă faimă, unde, de-a lungul dominației coloniale, au murit torturați de PIDE (poliția

imperii coloniale (în cazul Mozambi- cului. al primului și ultimului), a intrat în constelația națiunilor independente. ca urmare a luptei popu- . lare de eliberare și în strînsă legătură cu prefacerile intervenite în Portugalia după răsturnarea regimului fascist.Este vorba de o tară cu întindere
MOZAMBIC:

© Un glas al mulțimilor: „Agora somos um povo livre" 
® De la zona temnițelor ia „cartierul libertății" 
® început tie drum sub deviza Unitate, muncă, 

vigilență !

ca și în- care, latitudini, beneficiază

caselor, stîlpii de tele- genere orice locuri dis- fost împodobite ca nici- ovatiile frenetice și in- pentru conducătorii partea mulțimilor

bucuria primei zile de independență

politică salazaristă de tristă amintire) mii și mii de patrioti mozambi- cani. Cartierul Machava, al cărui nume rămăsese compromis de asocierea cu cel al temniței, a devenit acum „bairro da liberdade" (cartierul libertății). De altfel, revizuirea în materie de toponimie are in fată cimp larg. Majoritatea străzilor din capitală, ca și din celelalte orașe, poartă denumiri ce evocă stăpinirea colonială, neavînd nimic comun cu valorile naționale mozambicane. Este neîndoielnic că ele vor bate.Așadar. încă una din gre" de ne mapamond.
fi schim-.,petele ne- desemnînd rămășițe ale unor vaste si trufașe

de 783 000 km p. de vreo nouă mai mare decit cea a fostei metropole și cu un număr de locuitori aproximativ egal : peste nouă milioane. O tară înzestrată cu importante resurse naturale, intre care zăcăminte de cărbune, bauxită, beriliu și — după descoperiri recente — de fier. Dacă mai adăugăm existenta unui mare potential hidroenergetic (asigurat in primul rînd de fluviul Zambezi, unde se află complexul hidroenergetic Cabora-Bassa. cu o capacitate de producție proiectată de 18 miliarde kW/h, care-1 va situa între primele șase din lume), cei 2100 kilometri spre Oceanul Indian.de deschidere oferind mari

posibilități pescuitului, tinderea și bogăția solului, la aceste .................... .de ploile musonice, permițînd cultivarea unei game variate de produse agricole (porumb. trestie de zahăr, bumbac, iută, orez, copra, sisal. ceai, cafea, bumbac, citrice, ara- hide), avem imaginea unui pămînt apt de a asigura prosperitatea locuitorilor lui.Dacă pînă acum bogățiile pămin- tului mozambican alimentau opulenta stăpînitorilor coloniali și a unei elite locale, proclamarea independentei și orientarea FRELIMO. care,, prin esența revoluționară a primei constituții adoptate, prin măsurile zînd instaurarea unui stat democratic popular, pornind de Ia formele embrionare ale puterii create în zonele eliberate, deschid perspectivele edificării unei societăți lipsite de exploatare și discriminăre rasială, a unei societăți bazate pe dreptate și echitate. în acest scop, urmează să fie desființate treptat toate structurile asociate cu trecutul de exploatare.Sub muncă și vigilentă", zambican a pornit la ziasmul pe care îl dă bertătii și demnității și cu conștiința dificultăților rezul- tînd din moștenirea colonială. Semnele acestei moșteniri le întilnestl lesne peste tot. începînd cu capitala. unde, alături de cartierele selecte cu ’vilele superbe ale potentaților. de clădirile moderne destinate birourilor marilor afaceriști locali și ale firmelor monopoliste străine, poți vedea și vaste cartiere de cocioabe, unde zeci și zeci de mii de oameni trăiesc în condiții ce evocă preistoria.Moștenind o economie marcată puternic de pecetea înapoierii, bazată prin tradiție pe exportul agrar : o industrie debilă, constituită aproape exclusiv din extracția minereurilor și prelucrarea unor produse agricole și alimentare ; doar 3 355 km de drumuri modernizate din totalul de peste 25 000 km ; 91 la sută din populație neștiutoare de carte etc., primul guvern în întregime mozambican a încenut să aplice o strategie a dezvoltării. în cadrul căreia ..agricultura este luată drept baza, iar industria dreot factor dinamizator".Nici linsa acută de cadre calificate. nici încercările de sabotai din partea elitei, care a profitat de pe urma colonialismului, nici atitea și atîtea alte greutăți întîmpinate la acest încenut de drum nu pot zdruncina voința poporului mozambican de a învinge, de a-si croi un viitor fericit.Lourengo Marques

„Delta6S

o priveliște mică

vi-

lozinca-program „Unitate, poporul mo- drum cu entu- sentimentul 11- recîștigate, dar

V. OROS

O scurtă alunecare de-a lungul pistei și avionul își ia zborul survolind,Mării Nordului, giganticul aeroport Schiphol de lingă Amsterdam.Ne găsim intr-un a- parat din clasa „Fe- lowship", tip modern de avion fabricat la u- zinele „Fokker". Intre performantele superioare, pe care constructorii le relevă ca fiind unice, avionul întrunește și. pe acelea de a decola și a- teriza fără să aibă, pentru aceasta, nevQie de piste lungi și de dotări tehnice de dirijare a zborului de la sol complicate și costisitoare. Este avionul ideal pentru zboruri pe distante mici. Pentru cei din interiorul avionului, mai încărcat de interes și mâi fascinant decit decolarea pe o traiectorie apropiată de verticală și decît spiralele cu unghiuri de înclinare ce-ti taie respirația, executate in aer. era însă tabloul ce se înfățișa privirii departe, jos. sub aripile argintii : o parte din zona vechilor diguri. precum și lucrările hidrotehnice de mare amploare în curs de realizare in Rinului.La contactul uscat și mare, da iti dezvăluie tablou realmente ■ unic. De o parte, apele a- gitate și agresive ale mării izbind fără încetare în neretii exteriori ai digurilor. De cealaltă parte, la cinci metri sub nivelul a-

ia zborul în direcția

DeltadintreOlan-un

pelor, la adăpostul a- celorași diguri, o activitate umană intensă. poliformă. calmă. Sclipesc în soare, cu puternice răsfrîngeri . de raze către cer, coperișurile pantele serelor, pe mii tare, o dustrie proaspete.vaci bălțate pasc în liniște în interiorul unor pajiști netede ca în palmă. Culturile vegetale. de o simetrie perfectă. înfățișează as-

a- și sarde sticlă ale ce se întind și mii de hec- adevărată in- a legumelor Cirezi de

NOTE DE DRUM 
DIN OLANDA

pectul odihnitor al u- nei imense pînze ieșite parcă de curînd de sub penelul lui Van Gogh. <In polderul Flevo- land (polder — fiind termenul prin care o- landezii desemnează pămînturile recuperate prin alungarea apelor) din fosta mare „Zuider" călătorisem, cu piciorul, pe coame de diguri și înregistrasem tot ceea ce se poate retine din tehnica i- maginată și aplicată în diferitele faze ale cur ceririi de noi terenuri. Dar acum, privite panoramic din avion, lucrurile dobîndeau dintr-o dată cu totul alte dimensiuni țn Olanda, fără să vezi concretizarea măcar a unei porțiuni din rezultatul luptei de aproape un mileniu a omului cu marea, este., ca și cum. în Egipt, nu f

ai văzut piramidă lui Keops, sau Marele zid.La gurile ale Rinului, mică altitudine, îți poți face o idee de ceea ce se cheamă, și va deveni fapt împlinit, planul „Delta", ansamblu de lucrări hidrotehni- . ce de mare anvergură, conceput și pus in a- plicare, printr-un efort la scară națională, după dezastrul din ianuarie 1953. Atunci, într-o singură noapte, o sălbatică furtună a distrus, ca și cum nu ar fi existat, cinci sute de kilometri de diguri. Năvălind în așezările umane, apele mării au provocat tragedii înspăimintătoa- re. Aproape două mii de ființe umane au pierit în valuri. Ceea ce se vede acum sînt diguri noi și puternice la gura estuarelor, diguri aflate in diverse faze de construcție, macarale plutitoare în acțiune, bene lansînd fără încetare de pe cablurile aeriene diverse materiale...Pe ruta de întoarcere, în raza privirii par mori de tindu-și — ritm curgînd le apuse — lor paie. O imagine ce evocă un îndrăzneț proiect al ingenioșilor olandezi: folosirea vîn- tului ce răscolește fără încetare Marea Nordului ca forță motrice în acționarea unor jmense generatoare de energie electrică.

în Chinade vărsare zburînd la

a- vînt ro- într-un din seco- uriașele

N. POPESCU- 
BOGDĂNEȘTI

VOLEI: Derbi 
în „Trofeul Tomis"Vineri, în meciul derbi al competiției internaționale masculine de volei pentru „Trofeul Tomis" care se desfășoară la Constanța, s-au în- tîlnit echipele României și Poloniei, campioană a lumii. La capătul unei pasionante întîlniri, voleibaliștii polonezi au -obținut victoria cu scorul de 3—2 (6—15, 15—13, 4-15, 15—9,16—14). Iugoslavia a învins cu 3—1 (15—17, 15—4, 15—11, 15—2) selecționata Ungariei.Astăzi, în ultima zi, sînt programate următoarele partide : Polonia- Ungaria și Cehoslovacia-Iugoslavia.

ȘAH: FI. Gheorghiu, 
cîștigător al turneului 

de la IstresTurneul internațional de șah desfășurat la Istres (Franța) a fost cîș- tigat de Florin Gheorghiu (România) care a totalizat 9,5 puncte din 11 posibile, Pe locul doi s-a clasat iugoslavul Martinovici cu 8,5 puncte. Alți doi șahiști români, Ciocîltea și Pavlov, participant! la acest turneu, au realizat cite 8 puncte.
ATLETISM: Azi încep 

finalele „Cupei Europei"Capul de afiș al săptămînii sportive internaționale îl deține atletismul. care programează simbătă și duminică. pe stadionul din Nisa, finalele „Cupei Europei — Bruno Zauli", pentru echipele reprezentative. în concursul feminin, aflat la cea de-a V-a ediție, sînt angajate echipele reprezentative a opt țări : România. U.R.S.S., R. D. Gbrmană, R. F. Germania. Polonia. Bulgaria, Anglia și Franța.Reamintim că echipa României va prezenta la Nisa următoarele concurente : Viorica Enescu (100 m și 100 m garduri). Mariana Suman (200 m și 800 m), Lăcrămioara Diaconiuc (400 m). Natalia Andrei (1 500 m). Alina Gheorghiu (săritura în lungime). Virginia Ioan (săritura în înălțime), Argentina discului). Mihaela greutății). Ioana suliței). Astăzi. în ceri, concurează : Menis, man. Diaconiuc. Pecec
Menis (aruncarea Loghin (aruncarea Pecec prima (aruncarea zi de între- Enescu, Su- și - ștafeta 4X100 m (Enescu. Gheorghiu. Suman, Cătinean).

TENIS : La Toronto continuă 
surprizeleinternational de tenis deTurneul la Toronto continuă sub semnul surprizelor. După ce Drysdale. Franulo- vici. Jauffret și Kodes au fost scoși din cursă în primele două tururi, optimile de finală au înregistrat e- liminarea suedezului Bjorn Borg, al doilea favorit al concursului 1 într-o partidă foarte strînsă. Borg a pierdut cu 4—6. 6—2, 3—6 în fata jucătorului vest-german Hans Joachim Plotz. Tenismânul român Ilie Năs- tase s-a calificat pentru sferturile de finală. întrecînd cu 6—2, 6—2 pe brazilianul Thomas Koch.

★Vineri, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului internațional de tenis de la Toronto, perechea Ilie Năstase, Jan Kodes a învins cu 6—3, 5—7, 6—2 pe Molina, Velasco
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Lovitură de stat în Bangladesh
© Puterea a fost preluată de Khondakar Mustaque 

Ahmed
© în cursul evenimentelor, fostul șef al statului, Mujibur 

Rahman, a fost ucisDACCA 15 (Agerpres). — în Bangladesh a avut Ioc, în noaptea de joi spre vineri, o lovitură de stat susținută de forțe armate — a anunțat postul de radio Dacca, reluat de agențiile internaționale de presă. în cursul evenimentelor — se arată într-un comunicat oficial ■dat publicității — Mujibur Rahman, șeful statului, împreună cu alte persoane, ale căror nume nu au fost menționate, au fost ucise. Guvernul a fost destituit. Puterea a fost preluată de Khondakar Mustaque Ah-, ministru al comerțului i tului.Postul de radio Dacca a difuzat un comunicat, potrivit căruia comandanții armatelor terestre, aero si navale și al miliției populare și-au declarat „completa loialitate" față de noua conducere a țării.Noul președinte al statului Bangladesh — transmite postul de radio Dacca, reluat de agențiile France Preșse și Reuter — a desemnat pe fostul ministru al agriculturii, Mo- hammadullah, în funcția de vicepreședinte al tării. Khondakar Mustaque Ahmed a anunțat, de asemenea, componența noului guvern, din care fac parte și cîțiva membri ai fostului cabinet.într-un discurs radiodifuzat, noul

dor și exterior,. desemnat șef al sta-\ șef al statului a adresat populației un apel la calm și a cerut forțelor armate și miliției populare să sprijine noile autorități instalate la Dacca. în întreaga țară a fost proclamată legea marțială, au fost impuse restricții nelimitate de circulație, aeroportul internațional Dacca a fost închis, iar telecomunicațiile cu exteriorul — întrerupte.Potrivit unui comunicat oficial transmis de postul de radio Dacca, noile autorități au hotărît ca, înce- pînd de la 15 august, denumirea tării să fie schimbată din Republica Populară Bangladesh în Republica Islamică Bangladesh.
Dezbaterile din Comitetul pentru dezarmare
Larg curent pentru elaborarea unei convenții privind interzicerea 
modificărilor mediului înconjurător și climei în scopuri militareGENEVA 15 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările Conferinței Comitetului pentru dezarmare, unde se examinează și probleme legate de elaborarea unei convenții internaționale privind interzicerea modificărilor mediului înconjurător și climei în scopuri militare sau de altă natură distructivă. O hotărîre privind încheierea unei atari convenții a fost a-

„S.E.A.T.O. trebuie 
desființată" 

declară primul ministru 
al Noii ZeelandeWELLINGTON 15 (Agerpres). — Primul ministru al Noii Zeelande, William Rowling, a declarat în parlament că Organizația Tratatului Asiei de Sud-Est (S.E.A.T.O.) nu își mai are în prezent rostul și, în consecință. trebuie desființată. S.E.A.T.O., a precizat premierul, a apărut în perioada războiului rece, dar de atunci situația s-a schimbat în foarte mare măsură.Declarația șefului guvernului neozeelandez vine la puține zile după două opinii asemănătoare exprimate de miniștrii de externe ai Tailandei și Australiei, de asemenea țări membre ale S.E.A.T.O.
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doptată la cea de-a XXIX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., care, a însărcinat Comitetul de la Geneva să negocieze un proiect de acord.Dezbaterile din Comitetul pentrii dezarmare pe această temă reprezintă o expresie a îngrijorării comunității internaționale în legătură cu informațiile științifice privind posibilitatea punerii la punct a unor noi mijloace de distrugere pe baza folosirii modificărilor mediului înconjurător sau climatului planetei noastre, în discuțiile pe această temă care au avut loc în comitet săptămîna trecută au fost menționate între astfel de mijloace de distrugere provocarea de ploi, grindină și ceață densă, de uragane, maree, cutremure de pămînt și erupții artificiale de vulcani. Experții prezenți la lucrările Comitetului de la Geneva au menționat, de asemenea, posibilitatea distrugerii deliberate a stratului de ozon din atmosfera superioară, în scopuri militare, pentru expunerea populației dintr-o a- numită zonă a globului la acțiunea letală a razelor ultraviolete, care în mod normal sînt reținute de atmosfera terestră.în dezbaterile din comitet, un mare număr de delegați s-au declarat pentru interzicerea modificărilor mediului înconjurător în scopuri militare, arătînd că dacă unele din acestea sînt în prezent doar posibilități teoretice, trebuie întreprinse din timp măsuri pentru prevenirea apariției unor a- semenea mijloace de distrugere.
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La Moscova au fost de
puse spre depozitare, de către ambasadorul român la Moscova, Gheorghe Badrus, instrumentele de ratificare de către Republica Socialistă România a „Convenției pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate împotriva securității aviației civile", semnată la Montreal, la 23 septembrie 1971, și a „Protocolului cu privire la modificarea Statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și a Convenției privind capacitatea juridică, privilegiile și imunitățile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc", semnat ia Sofia la 21 iunie 1974.

întîlniri ale delegației 
O.S.C.R. la Paris.In caPitalaFranței a avut loc o întîlnlre între delegația U.A.S.C.R., condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R., și Pierre Zarka, secretar al Consiliului Național, membru al Biroului Național al Mișcării Tineretului Comunist Francez (M.J.C.F.),, Claude Baudoine și Dominique Vidai, membri ai Consiliului Național al M.J.C.F. în cadrul întîlnirii s-a realizat un util schimb de experiență și au fost discutate posibilitățile de intensificare a raporturilor de cooperare prietenească dintre U.T.C.—U.A.S.C.R. și M.J.C.F. De asemenea, a avut loc un schimb de opinii în legătură cu unele probleme ale mișcării internaționale de tineret și studenți.

S fost semnată Conven
ția de colaborare dintre Con_ siliul de Ajutor Economic Reciproc si Statele Unite Mexicane, de către Nikolai Faddeev, secretarul consiliului. și Emilio Rabasa, ministrul de externe al Mexicului. Această con

venție are drept scop dezvoltarea colaborării economice și tehnico-ști- ințifice dintre țările membre ale C.A.E.R. și Statele Unite Mexicane. Convenția urmează să fie supusă spre aprobare organelor competente ale C.A.E.R. și Mexicului.
Insulele Capului Verde 

și Sao Tome și Principe au depus oficial la Secretariatul O.N.U. cererile de aderare la Organizația Națiunilor Unite.
La Pekin au avut loc con_ vorbiri între Den Siao-pin și Hua Kuo-fen, vicepremieri ai Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Khieu Samphan. viceprim-ministru al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei și comandant-șef al Forțelor armate de eliberare națională ale poporului cambodgian, și Ieng Sary, viceprim-ministru al G.R.U.N.C. Delegația cambodgiana a sosit vineri la Pekin, într-o vizită oficială de prietenie. .
Senatul Venezuelei a *■probat, în primă lectură, proiectul de lege privind naționalizarea industriei petroliere prezentat de guvern. Legea va fi examinată de senatori intr-o a doua lectură. înainte de a fi prezentată șefului statului.
Ministrul de stat britanic 

pentru problemele Irlandei 
de Nord, Merlyn Rees, a declarat, vineri, la Belfast, că guvernul examinează posibilitatea de a relua practica internărilor administrative in Ulster, în cazul în care incidentele și atentatele vor continua în această provincie.

MARGINALII
100000 DE „H1ROȘIME"

Dar știți ce este o „hiroșlmă" ?
La împlinirea a trei 

decenii de la lansarea 
primei bombe atomice 
asupra orașului Hiro- 
șima, care a provocat 
150 000 victime, trei ci
fre publicate de săptă- 
mînalul francez ,,L’Express" vin să ilustre
ze. mai puternic decît 
orice comentariu, gra
vitatea pericolului nu
clear care apasă as
tăzi asupra omenirii.

o Potențialul dis
tructiv al armamentu
lui nuclear depozitat 
pe continentul euro
pean întrece de 100 000 
de ori pe cel al bom
bei de la Hiroșima. De 
altfel, pierzindu-și ini

țiala majusculă, nu
mele- orașului japonez 
constituie cea mai 
nouă „achiziție" a ter
minologiei sui-generis 
ce își propune să ex
prime potențialul dis
tructiv al armelor nu
cleare : o „hiroșimă" 
este egală cu o capa
citate de distrugere 
echivalentă cu cea a- 
bătută asupra Iliroși- 
mel.o O singură rachetă 
staționată în Europa 
poate să transporte 
o incărcătură distructi
vă echivalentă cu to
talitatea explozibililor

folosifi în timpul celui 
de-al doilea război 
mondial.

• In fiecare zi, ar
senalele nucleare spo
resc cu o megatonă, 
adică cu echivalentul 
a 1 milion tone de tri- 
nitrotoluen, explozibi
lul „clasic" cel mai pu
ternic.

Cifre cu adevărat în
spăimântătoare, care, 
o dată mai mult, subli
niază cit de imperios 
necesară este adopta
rea imediată a unor 
măsuri energice de 
dezarmare nucleară.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I București,

Evenimente îngrijorătoare 
în Angola

• înaltul comisar interimar anunță preluarea funcțiilor 
guvernamentale • Continuă ciocnirile între forțele armate 

ale mișcărilor de eliberareȘtirile transmise din Angola de a- gențiile de presă denotă o deteriorare a situației politice, economice și militare, aspectul cel mai grav constituindu-1 intensificarea luptelor fratricide pe întregul teritoriu al țării.Pe plan politic, un moment nou în evoluția situației îl constituie comunicarea făcută joi seara de către generalul Antonio Luis Ferreira Macedo, înalt comisar interimar, prin care anunță că „de acum înainte voi exercita funcțiile care reveneau guvernului de tranziție, întrucît acesta se află în imposibilitate de a-și îndeplini responsabilitățile".Este știut că acest guvern, constituit pe baza acordurilor semnate la 15 ianuarie a.c. la Al vor (Portugalia), era alcătuit, pe bază paritară, reprezentanții celor trei mișcări eliberare din Angola : MPLA din de (Mișcarea pentru eliberarea Angolei), FNLA (Frontul național de eliberare din Angola) și UNITA (Uniunea națională pentru independenta totală a Angolei), precum și din cîțiva reprezentanți portughezi, rolul său fiind acela de a exercita funcțiile guvernamentale pînă la proclamarea independenței depline a fostei colonii, programată pentru 11 noiembrie 1975. Or, ca urmare a retragerii din Luanda, centrul administrativ al țării, a forțelor armate . ale FNLA și UNITA, miniștrii respectivi au părăsit și ei orașul, guvernul fiind astfel descompletat.Potrivit Agenției France Presse, MPLA nu este insă de acord cu punctul de vedere al înaltului interim, un reprezentant declarînd în acest sens : stăpîni pe capitală și nu ta ca partea portugheză singură responsabilitățile
comisar ad- al mișcării „Noi sîntem vom accep- să-și asume în Angola".

Propunere privind 
înscrierea pe ordinea de zi 
a viitoarei sesiuni a O.N.U. 

a unui punct referitor 

la reunificarea pașnică
a CoreeiNAȚIUNILE UNITE 15 — La Națiunile Unite a cată ca document oficial includere pe ordinea de piatei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a punctului „Crearea condițiilor favorabile pentru transformarea armistițiului într-o pace durabilă în Coreea și accelerarea re- unificării independente și pașnice a Coreei".Cererea este semnată de reprezen- ale

(Agerpres). fost publi- cererea de zi a apro-

tanții a 35 de state membre O.N.U., între care și România.
MjvW

transmit
Un acord asupra pescui

tului între R. P. Chineză și Japo-nia a fost semnat vineri la Tokio. Acordul, care a fost parafat la Pekin. în urmă cu 10 zile, este cel de-al patrulea document de acest fel încheiat între cele două țări în baza declarației comune din septembrie 1972.
0 delegație a P.C. Fran

cez a e^ectuat> timp de două zile, o vizită la Lisabona, unde a avut întîlniri prietenești cu Alvaro Cunhal, secretar general al P.C. Portughez, și cu alți conducători ai acestui partid. După cum informează ziarul „L’Hu- manite", reprezentanții comuniștilor francezi au luat cunoștință de situația din tară, exprimînd întregul lor sprijin tovarășilor lor portughezi.

ALGER

Orașe
Dacă ajungi în Nord, 

la Constantine, Oran, 
Annaba, orașe ce da
tează de multe, multe 
secole, ori in Sud, în 
cunoscutele oaze Toug- 
gourt, Laghouat, și 
cauți o stradă, ești în
trebat de localnici : 
unde se află, in orașul 
nou sau vechi ? In
tr-adevăr, practic toa
te așezările urbane al
geriene sint împărțite 
in două zone : orașul 
vechi și orașul nou. 
„Orașele vechi" sînt 
cartierele modeste 
moștenite in 1962. anul 
independenței țării. 
„Orașele noi" le con
stituie păienjenișul de 
cartiere construite de 
atunci, cu toate atri
butele modernității — 
blocuri înalte, unele 
pină la 20 de niveluri, 
magazine universa
le, centre culturale și 
sociale — care întrec 
de două, trei ori ca în
tindere orașele vechi I

Străbătând meleagu
rile algeriene intîl- 
nești însă și orașe noi, 
ridicate din temelii, 
cum sint, de exemplu, 
Arzew, Skida, de pe 
coasta mediteraneană, 
construite pe vatra u- 
nor vechi porturi pes
cărești. Ele ' au fost 
înălțate odată cu a- 
parlția celor mai im
portante construcții in
dustriale ale țării — 
complexele petrochi
mice de prelucrare a 
hidrocarburilor, bogă
ția numărul unu a ță

Dl PIETUIIWIHNI

Ca expresie a acestei poziții, ministrul planificării și finanțelor, reprezentant al MPLA în guvern, a a- nunțat tot joi unele măsuri economice, apreciate de observatori ca echivalînd cu „naționalizarea de fapt a băncilor".In ce privește evoluțiile pe plan militar, agențiile de presă transmit că, la 12 august, trupele FNLA, care dezlănțuiseră o ofensivă în direcția Luandei, s-au retras, capitala rămînînd exclusiv sub controlul forțelor armate ale MPLA. în urma

NAȚIUNILE UNITE 15. — Corespondentul nostru transmite : La sediul Națiunilor Unite din New York a fost difuzată, ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U., Declarația comună a Republicii Socialiste România ‘și Republicii Populare Bulgaria, semnată la București, la 20 iunie 1975, de secretarul general

al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și de primul secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, Todor Jiv- kov.
Manifestări consacrate

sărbătorii naționale a României
operațiilor, care continuă și care se soldează cu numeroase victime, s-a conturat următoarea hartă militară : în Nord, situația este controlată de FNLA ; în centru — de MPLA ; în Sud — de UNITA. înfruntări înverșunate au loc în regiunile din Sud, de unde provin majoritatea produselor alimentare. Ca urmare a operațiilor militare, devine tot mai precară situația economică și sanitară, în cîteva locuri semnalîndu-se pericolul unor epidemii grave.Evenimentele din Angola trezesc o vie îngrijorare în rîndurile forțelor progresiste și democratice de pretutindeni. Adîncirea sciziunii dintre cele trei mișcări de eliberare nu face, așa cum atestă faptele, decît să frîneze mersul spre realizarea deplinei independențe a țării, să primejduiască cuceririle obținute în lupta eroică împotriva colonialismului. Interesele fundamentale ale poporului . angolez, salvgardarea dreptului său de a-și hotărî de sine stătător destinele, fără amestec din a- fară, cer să se respecte acordurile încheiate între cele trei mișcări, să se pună capăt luptelor intestine, să se depună eforturi neslăbite în scopul reconcilierii și unirii tuturor forțelor naționale, pentru deplina victorie a cauzei independentei, pentru făurirea unei Angole libere și democratice.

PHENIAN. — La Ambasada română din Phenian a avut loc o conferință de presă consacrată celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă. Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai presei centrale și Radioteleviziunii coreene, corespondenți ai presei străine acreditați la Phenian. însărcinatul cu afaceri a.i., Victor Nanu, a relevat succesele obținute de poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în cei 31 de ani care au trecut de la eliberarea țării. După conferința de presă au fost prezentate filme documentare românești.ULAN BATOR. — La sediul Ambasadei române din Ulan Bator a avut loc o conferință de presă dedicată apropiatei sărbători naționale a României. Ambasadorul român, Traian Gîrba, a vorbit pe larg despre importanța actului de la 23 August 1944, despre politica internă și externă a statului și partidului nostru și despre realizările poporului român în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai presei și radioteleviziunii.

din țara noastră, precum și de obiecte de artizanat. Expoziția a fost inaugurată de R. E. A. Kotey, membru al Consiliului Redeșteptării Naționale din Ghana, ministrul construcțiilor și lucrărilor publice. La vernisaj au participat E. Otoo, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, A. M. Issifu, secretar general al sindicatelor ghaneze, Ben K. Kuma, președintele Consiliului național al păcii și solidarității, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în capitala Ghanei, alte persoane oficiale, reprezentanți ai vieții culturale, un numeros public. Expoziția, care se bucură de un deosebit succes, a fost prezentată pe larg de către Radioteleviziunea din Ghana.
l

Mesajul președintelui

cu prilejul Zilei independenței

ACCRA. — La Muzeul național din Accra a fost deschisă o expoziție de fotografii înfățișînd locuri istorice
Apel la întărirea unității 

forțelor revoluționare din Portugalia
Cuvîntarea lui Alvaro Cunhal la un miting al P.C. PortughezLISABONA 15 (Agerpres). — In Portugalia de astăzi, libertățile democratice pot fi garantate și consolidate numai în condițiile evoluției în continuare a țării pe calea care duce spre socialism — a declarat secretarul general al Partidului Comunist Portughez, Alvaro Cunhal, în cuvîntarea rostită la un miting organizat de organizația din Lisabona a partidului. Secretarul general al P.C. Portughez a făcut apel la întărirea unității revoluționare a maselor populare, a forțelor progresiste, soldaților, marinarilor, subofițerilor și ofițerilor cu vederi progresiste, a unității Mișcării Forțelor Armate. P.C. Portughez, a arătat Alvaro Cunhal, este gata să stabilească un. dialog cu toate partidele politice care . înțeleg seriozitatea situației actuale și doresc, prin eforturi comune, căutarea unei ieșiri din criza actuală. Condamnind manevrele for

țelor de dreapta, care se opun actualului curs democratic, Alvaro Cunhal a subliniat că lupta împotriva acestor manevre reclamă crearea unui front social-politic larg, pentru garantarea libertăților democratice, pentru întărirea Mișcării Forțelor Armate.Arătînd că alianța maselor populare cu Mișcarea Forțelor Armate a constituit întotdeauna garanția libertăților democratice și a dezvoltării revoluției portugheze, Alvaro hal a declarat în încheiere : tru a asigura carii Forțelor — stabilitate, popular, este eforturi serioase în direcția extinderii și. înțăripii colaborării dintre toate curentele politice, dintre toate forțele interesate în dezvoltarea procesului revoluționar".

Cun- ,,Pen- puterii politice — Miș- Armate și guvernului dinamism și sprijinul necesar să se depună

DELHI 15 (Agerpres). — Președintele Indiei. Fakhruddin Aii Ahmed, a adresat, cu prilejul celei de-a 28-a aniversări a proclamării independenței Republicii India, un mesaj radiodifuza^ populației țării, în care ? relevat că această sărbătoare este întîmpinată cu noi succese în domeniul prefacerilor social-economice.- Referindu-se la ultimele evenimente politice interne din țară, președintele statului indian a arătat că măsurile oportune ale guvernului au evitat instaurarea Unei situații anarhice și corespund prevederilor constituționale, ele fiind, totodată, aprobate de parlament și sprijinite de mase. (Vorbind despre sarcinile prioritare care stau , în fața țării, Fakhruddin Aii Ahmed a menționat necesitatea sporirii producției și productivității muncii, mai cu seamă în sectorul a- gricol, de care depinde în importantă măsură bunăstarea poporului. în context, el a evidențiat necesitatea înfăptuirii grabnice a unei reforme agrare și a aplicării prioritare a legii privind proporțiile maxime ale proprietăților funciare corelată cu distribuirea terenurilor supranormative celor lipsiți de pămînt.
BRAZILIA

P. C. din Argentina cheamă la apărarea politicii 
de transformări progresisteBUENOS AIRES 15 (Agerpres). — Comentînd recenta remaniere guvernamentală de la Buenos Aires, „Nuestra Palabra", organul Partidului Comunist din Argentina, arată că înlăturarea din guvern a miniștrilor cu orientare de dreapta constituie o victorie însemnată a poporului, care a devenit posibilă datorită mobilizării întregii clase muncitoare. a tuturor oamenilor muncii în lupta pentru apărarea politicii de transformări progresiste.în fața noului guvern, continuă ziarul, stă sarcina grea și de mare răspundere a asigurării îndeplinirii angajamentelor preelectorale asumate în 1973 și pentru care au votat majoritatea argentinenilor. Guvernul trebuie, înainte de toate, să combată politica monopolurilor străine și ac

tivitatea elementelor reacționare din țară, piltînd sconta în această direcție pe sprijinul deplin al maselor, al tuturor organizațiilor progresiste. Este necesar, scrie in continuare ziarul, să se adopte, în primul rînd, măsuri urgente pentru a opri creșterea prețurilor, să fie ridicată starea de asediu decretată la sfîrșitul anului trecut.P.C. din Argentina cheamă la crearea unei largi coaliții care să reunească în jurul unui program al reconstrucției naționale cele mai diferite forțe politice și sectoare ale populației. Numai o astfel de coaliție, care să exprime aspirațiile vitale ale poporului, subliniază ziarul, poate servi ca bază pentru transformări progresiste, poate constitui o barieră în calea reacțiunii.

sporirea producției
alimentareBRASILIA 15 (Agerpres). — Guvernul brazilian a lansat un program național pentru alimentație care va necesita, în următorii patru ani, investiții din bugetul federal în valoa- a re de aproximativ 30 miliarde cruzeiros. Programul urmează să fie a- nalizat, în curind, de către Consiliul pentru Dezvoltare Socială (C.D.S.) care va stabili modalitățile concrete de transpunere în practică.Programul a fost elaborat de Institutul național pentru problemele a- limentației (I.N.A.N.), în strînsă legătură cu Secretariatul pentru planificare al guvernului federal.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

in plină dezvoltare
rii. Orașe noi, simbo
luri ale Algeriei con
temporane, sint și 
Gouelma, Sidi Bel 
Abbes, construite pa
ralel cu ridicarea unor 
mari uzine construc
toare de mașini. In 
toate aceste orașe noi 
se croiesc, în conti
nuare, străzi și bule
varde noi printre cvar
talele de locuințe, con
comitent cu dezvol
tarea capacităților de 
producție ale uzinelor ji fabricilor existente, 
cu sporirea numărului 
celor care lucrează 
aici, muncitori cali
ficați ce mînuiesc cele 
mai moderne instala
ții, aducînd o contri
buție importantă la 
creșterea potențialului 
economic al țării.

Locuințe tot mai

WASHINGTON

multe se construiesc și 
pentru felahi, care pă
răsesc colibe insalubre, 
moștenire a colonialis
mului, mutîndu-se în 
case noi, confortabile. 
Iată de ce și in re
giunile rurale se vor
bește tot mai des de 
„vechea" și „noua" co
mună. O sută de sate 
au fost înscrise in ul
timul an. pe harta ad
ministrativă a țării, iar 
pină în anul 1977 nu
mărul lor va ajunge la 
300, paralel cu dezvol
tarea altor 200 de co
mune deja existente ; 
pină la sfîrșitul dece
niului, planurile de 
construire a 1 000 sate- 
pilot, parte integrantă 
a revoluției agrare, vor 
fi duse la capăt.

Considerind proble
ma locuințelor, atît la

orașe, cit și la sate, ca 
o problemă prioritară, 
guvernul a hotărit ca 
ritmul actual al con
strucțiilor — de 50 000 
de apartamente pe an 
— să fie in mod pro
gresiv depășii, astfel 
incit în 1980 să se a- 
jungă la dublul acestei 
cifre. Desigur, aseme
nea obiective ambiți
oase implică investiții 
apreciabile, numai in 
actualul plan cvadrie- 
nal prevăzindu-se pen
tru construcția de lo
cuințe șapte la sută 
din fondul total de in
vestiții de 110 miliar
de de dinari algerieni. 
In condițiile în care 
marile bogății ale ță
rii, in primul rînd pe
trolul și gazele, apar
țin acum stăpinului lor 
de drept — poporul, 
asemenea eforturi fi
nanciare se dovedesc 
pe deplin posibile.

MJrcea
S. IONESCU

„Naveta cosmică"Amerizarea capsulei navei cosmice .,Apollo" în apele Pacificului, spre sfîrșitul lunii iulie, a marcat încheierea etapei zborurilor cu rachete construite pentru o singură misiune spațială — etapă inaugurată cu 13 ani în urmă. în prezent eforturile N.A.S.A. (A- genția națională a S.U.A. pentru cerceta-

rea spațiului cosmic) vizează — paralel cu realizarea unui amplu program de lansări de sateliți de telecomunicații și sonde spațiale spre planetele Marte (proiectul „Viking"), Venus, Jupiter și Saturn — construirea așa-zisei „navete cos- aiice" („space shuttle"), care, la 17 septembrie 1976, anul bicentena-

rului Statelor Unite, urmează a părăsi hala de asamblare din localitatea Palmdale, de lingă Los Angeles, pentru probele tehnologice.„Naveta", care are forma unui avion cu aripile strînse în prelungirea fuselajului, este concepută a decola ca o rachetă, a zbura ca o navă cos-

mică, în condiții sporite de confort (similare cu ale unui avion de 15 persoane) și a reveni pe Pămint prin aterizare ca oricare avion obișnuit. Spre deosebire de navele cosmice, „naveta" va putea fi folosită de circa 100 de ori. Lansarea va fi efectuată cu ajutorul a două rachete gigantice, care, prevăzute cu parașute, vor putea, de asemenea, să fie recuperate și folosite din nou. Pentru aterizare vor fi amenajate, în apropierea celor două cosmodromuri de Ia Cape Canaveral (Florida) și Vandenberg (California), piste speciale cu o grosime de 40 cm beton armat, lățimea de 100 m și lungimea de aproape 5 km.Experții programului „navetei" — al cărei cost total este a- preciat la 5 miliarde dolari — consideră că originalul avion-rache- tă va putea transporta o greutate totală de 29 500 kg cînd se va plasa pe o orbită circulară, și de 14 500 kg ci nd se va plasa pe o orbită polară, in ambele cazuri altitudinea fiind de 115 mile. E- chipajul va fi format din pilot, copilot și doi pină la cinci tehnicieni.Misiunile orbitale ale „navetei", planificate a începe în anul 1979, vor dura între 7 și 30 de zile și vor include repararea sau readucerea unor sateliți pe Pămînt, precum și plasarea pe o orbită în

jurul Pămîntului a u- nor laboratoare spațiale. Cu ajutorul unor rachete care vor fi transportate în spațiul cosmic în marea cală a ..navetei", lungă de 20 de metri, vor putea fi lansate sonde cosmice în direcția planetelor din sistemul solar și plasați sateliți de telecomunicații la o altitudine de 22 300 mile deasupra Ecuatorului. De asemenea, naveta va putea sluji la recuperarea unor astro- nauți aflați în dificultate. Numărul zborurilor va crește treptat, din 1984 urmînd să ajungă la 60 pe an.Printre problemele cele mai dificile de rezolvat a fost aceea de 
a asigura condițiile ca „naveta" să reziste la temperaturile extrem de ridicate (peste 2 600 grade Fahrenheit) la revenirea spre Pămînt, respectiv în momentul trecerii prin păturile dense ale atmosferei. Soluția a fost găsită .prin „căptușirea" pereților exteriori cu un material special, refractar, astfel incit este îndreptățită afirmația dr. Myron Malkin, directorul programului „navetei", că practic aceasta este construită din... cărămizi.Oficialitățile N.A.S.A. apreciază că lansarea' „navetei" va inaugura o treaptă superioară in eforturile de cucerire a spațiului cosmic, de explorare și cunoașteri a mediului înconjurător al Terrei.
C.ALEXANDROAIE

• A FOST DESCO
PERIT „MONOPOLUL" 
MAGNETIC ? Un grup de savanți. americani a reușit, se pare, să observe pentru prima dată particula — cunoscută sub numele de monopol magnetic — care s-ar afla la baza fenomenului magnetismului și a cărei existență n-a fost încă dovedită — scrie ziarul „New York Times". Dacă această descoperire va fi confirmată de noi experiențe, „ea s-ar putea înscrie între cele mai importante evenimente științifice ale secolului", se arată într-un comunicat publicat la Berkeley de Institutul american de fizică și Universitatea California. Se apreciază că monopolii magnetici ar putea revoluționa unele sectoare industriale, transporturile și medicina. Ar fi posibil, de pildă, ca un vapor să navigheze avînd doar cîțiva monopoli la bord, cîfnpul magnetic terestru dîndu-i impulsul necesar deplasării. Profesorul Bulford Price, unul din membrii grupului de cercetători americani, consideră că folosirea acestor particule ar conduce la găsirea de noi tratamente în luptă împotriva unor maladii, cum este cancerul, la noi surse de energie, la realizarea unor motoare foarte mici și eficiente, a unor generatori de particule mult mai puternici decît cei construiți pînă acum.

• VACCIN ANTIGRI-
PAL. Medicii belgieni AbelPrinzie și Constant Huygelen au pus la punct un vaccin împotriva gripei sub formă de picături care se introduc în nas. Administrarea noului preparat timp de o săptămînă-două asigură pacienților imunitatea la gripă pentru un an. După cum au declarat cei doi medici, produsul a fost experimentat în cîteva țări, dovedindu-se deosebit de eficient.

• CITE MUZEE EXIS
TĂ IN LUME ? Un răspuns la această întrebare găsim în catalogul „Museen der Welt/ Museums of the World", editat de curînd la Miinchen (R.F.G.): 177 500, adică cu aproape 2 000 mai multe față de numărul menționat în anuarul statistic UNESCO pe perioada 1967— 1971. Sînt incluse în acest număr muzee regionale, în aer liber, colecții universitare, case memoriale, colecții și muzee de specialitate din 150 de țări-, cu tematici din cele mai felurite — artă, istorie, istorie naturală etc., etc. Datele privitoare la tipul de muzeu se bazează pe terminologia introdusă de Consiliul internațional al muzeelor.

• UN RAPORT ASU
PRA FUMATULUI al unut grup de experți ai Organizației Mondiale a Sănătății relevă că fumatul provoacă mai multe boli și perturbări ale metabolismului decît se credea pină în prezent. Studii recente au confirmat efectul nociv al fumatului chiar și asupra fetușilor în perioada prenatală, precum și asupra evoluției ulterioare a copiilor ale căror mame sînt fumătoare și care riscă să prezinte perturbări de creștere. în același timp s-a stabilit științific că. ulcerul gastroduodenal este de două ori mai frecvent în rîndurile fumătorilor decît ale nefumătorilor.

• CELE MAI NORDI
CE CONIFERE cresc în peninsula Taimîr, în Uniunea Sovietică. Pădurea se înljinde pe o fîșie lungă de 25 km, cu lățimea între 500 m și 5 km. Unii copaci ating chiar înălțimea de 11 m. Deși nu le apără de vînturile polare nici un fc de bariere naturale, coniferel-, suportă bine condițiile aspre ale acestor regiuni veșnic înghețate, situate la sute de kilometri mai la nord de granița silvo- tundrei. Se pare că această insulă de verdeață există încă din epocile dinainte de gia- ciație.

• SE POATE COREC
TA „CEASUL BIOLO
GIC" ? în cadrul unor experiențe făcute pe animale, oamenii de știință americani de la Universitatea Wisconsin au observat că prin administrarea anumitor preparate se poate corecta așa-numitul „ceas biologic". Astfel, de pildă, teofi- lina poate „da înainte" ceasul biologic cu 18 ore, în timp ce fenobarbitalul îl „dă înapoi" cu 12 ore. Pornind de la aceste constatări, este posibilă realizarea unor medicamente care să-i ajute pe pasagerii liniilor aeriene să se adapteze mai ușor la diferentele de fus orar, care au adesea! consecințe neplăcute.

• SCRISOAREA RE- 
TURNATĂ. Cetățeanului Norbert Mathiak din localitatea Bettmar (R.F.G.) i-a fost retur- nată o carte poștală expediată în urmă cu 13 ani și francată la tariful de atunci, de 10 pfenigi. între timp însă, taxa poștală s-a mărit cu 300 la sută. Drept urmare, poșta a pretins o amendă pentru francare greșită, plus plata diferenței de 30 de pfenigi. După cum relatează ziarul vest-german „Die Welt", lui Norbert Mathiak i-a venit în urma acestei întîmplări o idee salvatoare pentru... serviciul poștal vest-german, care are de înfruntat un șir de dificultăți financiare : el a sugerat, cu ironie, construirea unor depozite în care scrisorile, ilustratele și coletele să fie păstrate pînă la proxima majorare a taxelor poștale, după care să fie distribuite la noul tarif...
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