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intr-un nousi creator avint
P reducții

suplimentare
INDUSTRIA se prezintă în sărbători de la bilanț bogat în tați economice, pondere de aproape 25 la sută în ansamblul industriei municipiului, au intrat în această stăptămină cu sarcinile de plan ale cincinalului-îndeplinite. Pînă la finele săptămînii. aceste unități vor realiza o producție suplimentară în valoare de circa 400 milioane Iei, ceea ce întrece considerabil angajamentul asumat.

PLOIEȘTEANĂ preajma marii 23 August cu un realizări. 17 uni- care dețin o Mecanizarea reprezintă unul din elementele cele mai dinamice care caracterizează procesul de modernizare și intensificare a producției agricole. O singură comparație este deosebit de semnificativă pentru sprijinul pe care industria, constructorii de mașini agricole îl dau lucrătorilor de pe ogoare. Dacă în anul 1S65 reveneau 121 ha de teren arabil pe un tractor fizic, în prezent, suprafața s-a redus la 83 ha. Concomitent s-a mărit și s-a diversificat gama mașinilor și utilajelor agricole. Cine sint cei care acum, în preajma sărbătoririi zilei de 23 August, se evidențiază prin eforturile lor stăruitoare pentru agriculturii mașini mai multe și mai bune ?

De la întreprinderea „7 NOIEM
BRIE" DIN CRAIOVA, corespondentul nostru, Nicolae Băbălău-, ne relatează :

a da
ÎNTREPRINDERILE INDUS

TRIALE DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI au realizat un spor de producție care se ridică la 1 400 000 000 lei, 24 întreprinderi, precum și unitățile economice din orașul Orșova onorindu-și integral sarcinile de plan ce le-au revenit in acest cincinal.
UNITĂȚILE INDUSTRIALE 

DIN JUDEȚUL DOLJ au întreprins însemnate acțiuni în direcția mai bunei folosiri a capacităților de producție și a timpului de lucru, acțiuni ce au avut ca rezultat o creștere a productivității muncii, față de plan, cu 1 350 lei pe fiecare angajat. Pe această bază s-a obținut în plus, de la începutul.acestui an, o producție globală în valoare de 175 milioane lei, ridi- cîndu-se la aproape două miliarde lei producția realizată peste prevederile la zi din cincinal.
26 DE ÎNTREPRINDERI IN

DUSTRIALE DIN JUDEȚUL 
IAȘI AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
CINCINAL. Se estimează astfel ca industria lașului să realizeze, pînă la sfirșitul anului, o producție suplimentară de 5.6 miliarde lei, cu 300 milioane lei mai mult decit angajamentul a- sumat. (Manole Corcaci).

„SEMĂNĂTOAREA*' DIN BUCU
REȘTI, întreprinderea care pe drept cuvint poate fi numită „port-drape- lul“ unităților constructoare de mașini agricole. Datele la zi consemnează : au fost date peste prevederile planului 92 combine „Gloria" și piese de schimb în valoare de 5 milioane Ici. Totodată, la griculturii s-au realizat 250 echipamente pentru verzi. într-o formulă activitatea întreprinderii racterizată prin deosebita solicitudine fată de cerințele agriculturii. Tocmai pentru a se răspunde operativ acestor solicitări s-a devansat in semestrul I. din planul pe semestrul 
II. producția unor mașini și piese de schimb în valoare de 16 milioane lei.— Examenul cel mai greu l-am dat in perioada inundațiilor, cînd cererile agriculturii au fost deosebit de mari, ne-a precizat ing. Dumitru Grfmaleț. șeful secției montaj. Atunci, delegații unităților agricole erau în stare să ne ia pur și sim-

cererea a- supiimentar tocat furaje concentrată, poate fi ca-

mon- livrat cu 60 la sută mai multe combine cit in mod obișnuit.în ..focul" acestui examen s-a rificat puterea de mobilizare a trcgului colectiv. Să ne oprim la ci- teva din locurile de muncă „cheie". Secția nr. 6, prelucrări table. Aici, în numai citeva zile, echipele de mecanici și electricieni de întreținere. conduse de maistrul Marin Ion și șeful de brigadă Zamfir Gheor- ghe, au montat într-o fostă magazie 8 ferăstraie circulare și 3 mașini de găurit și filetat. în felul a- cesta, unul din punctele „strangulate" ale producției a fost înlăturat, secțiile prelucrătoare fiind alimentate cu întreaga cantitate de laminate de care aveau nevoie. La secția nr. 3 montaj. Emil Turică, împreună cu ceilalți 6 oameni din echipă, a realizat într-o singură lună 760 de „case oscilante", adică atitea cit într-un trimestru întreg.

piu mașinile de pe banda de tei. într-o singură lună am de-ve- în-

— Și colectivul acestei întreprinderi întîmpină ziua de 23 August cu rezultate meritorii. Zilele acestea, de pe banda de montaj a întreprinderii au pornit primele 25 de tractoare cu încărcător hidraulic. Este un produs complex, cu un înalt nivel de tehnicitate, realizat pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei lucru un an și alte muncii, se prezintă la marea s-au fabricat suplimentar fată de sarcina de plan „la zi“ 620 pluguri cu trei trupite. 150 greble oblice, 500 pluguri cu 4 trupite, 665 remorci basculante.. 230 pluguri cu disc pentru export, 50 de mașini de împrăștiat gunoi de grajd. Valoarea produc- tiei-marfă obținute suplimentar de Ia începutul anului se ridică la 2,2 milioane Iei. în felul acesta, colectivul întreprinderii și-a respectat cuvîntul dat de a realiza, pînă la 23 August, mai mult de o treime din angajamentul anual suplimentat.

de făcute în întreprindere cu in urmă. Ne-am notat realizări cu care oamenii în frunte cu comuniștii, sărbătoare:

Oamenii muncii de pe meleagurile 
de legendă ale Maramureșului, in frunte cu comuniștii, în aceste zile cînd, alături de întregul popor, își intensifică eforturile pentru a întîm- pina cu noi succese în muncă cea de-a 31-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă, vă raportează, cu bucurie și satisfacție, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că la 17 august au îndeplinit sarcinile cincinalului 1971— 1975. referitoare la producția industrială, creîndu-se astfel condiții ca. pînă Ia sfirșitul anului, să se obțină 
o producție suplimentară de peste 
2.6 miliarde lei.înfăptuirea cu 138 zile înainte de termen a cincinalului este rodul activității pline de abnegație a colectivelor de oameni ai muncii din in-

dustrla județului nostru, care, eub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, n-au precupețit nici un efort pentru realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională din iulie 1972, conștienti fiind că în acest mod contribuie direct la înflorirea patriei noastre socialiste, la ridicarea necontenită a gradului de bunăstare și civilizație al întregului popor.Beneficiind de un volum important de investiții, harta economică a județului s-a îmbogățit cu noi și importante obiective, numeroase capacități de producție au fost dezvoltate și modernizate, s-au perfecționat tehnologiile de fabricație, s-a asimilat un mare număr de produse noi, cu caracteristici tehnico-economice

perioare, iar toate acestea, alături de îmbunătățirea continuă a organizării producției și a muncii, de creșterea calificării cadrelor, au făcut ca în 1975 valoarea producției globale industriale să fie cu 59,1 la sută superioară nivelului realizat în 1970, în- registrindu-se în această perioadă un ritm mediu anual de creștere de 9,8 la sută, fată de 5,9 la sută planificat.Constituie, de asemenea, un motiv de satisfacție faptul că planul de export a fost realizat pe județ încă la 30 iunie, iar planul la export pe relația devize libere s-a realizat în luna noiembrie 1974, urmînd ca pînă la finele acestui an să se livreze suplimentar produse în valoare de 114 milioane lei valută.Vă raportăm, totodată, mult iubite
(Continuare în pag. a V-a)

Acest modern tablou de comandă nu este altceva decît „statul ma|or" al Instalației de etil-benzen de la 
Combinatul petrochimic din Pitești, obiectiv dat recent în funcțiune Foto : M. Cioo
TE-NALȚA, ȚARA

Iubesc în munte-a brazilor suflare 
Și aerul ca dragostea de pur 
Și liniștea ce nu are hotare, 
Cînd iezere se-mbată de azur.

Iubesc la șesuri rîurile line
Și lanul care geme de belșug
Și graiul blîna, ca mierea de albine,
Și necuprinsul omeniei crug.

Și-oriunde-aș fi, cu patimă-ți iubesc 
Constructorii ce-n fiecare clipă 
Te-nalță, Țară-n zbor urieșesc
Mai sus c-un vis, c-un zvîcnet de aripă.

Cărbune peste planîn toate abatajele din bazinul carbonifer al Văii Jiului se muncește în aceste zile cu hărnicie și stăruință pentru ^îndeplinirea planului și ’v cere. -------- -----entuziaste de muncă : ridicarea la 95 000 tone a cantității de cărbune cocsificabil și energetic extrase peste plan, de la începutul anului. Luna august se identifică aici cu adevărate producții record. Colectivele de la Vulcan și Petrila, spre exemplu, au extras, peste sarcinile ce le-au revenit în prima jumătate a lunii august, mai mult de 6 000 tone cărbune fiecare, în timp ce depășirile obținute de minerii de la Lonea și Paroșeni șe ridică la 1 500 și, respectiv, 1 600 tone cărbune. (Sabin Ionescu).

plinirea planului și depășirea angajamentelor luate în între- Dovada acestei atmosfere

W capacități

de producțies LA ÎNTREPRINDEREA DE 
ANVELOPE „VICTORIA“-FLO- 
REȘTI au intrat parțial în producție noi linii de fabricație, caracterizate printr-un înalt grad de automatizare a procesului tehnologic. Odată cu funcționarea lor la întreaga capacitate, potențialul întreprinderii prahovene se va dubla. Tehnologia modernă a întreprinderii va permite o largă diversificare a producției, îndeosebi a anvelopelor radiale șl a celor fără cameră.

O INDUSTRIA UȘOARĂ DIN 
JUDEȚUL TIMIȘ și-a sporit potențialul în anii actualului cincinal cu peste 80 de noi capacități de producție. S-a asigurat, astfel, creșterea substanțială a producției de țesături, tricotaje, încălțăminte, mase plastice, articole de cauciuc, sticlărie de menaj ș.a. Printre cele mai tinere unități ale Industriei ușoare din Timiș se numără Filatura de vigonie de la întreprinderea textilă Timișoara. întreprinderea de spume poliure- tanice, Complexul de prelucrare integrală a cînepii din Sînnico- lau-Mare.

O LA CHIȘINEU-CRIȘ, în județul Arad, a intrat în funcțiune o modernă fabrică de lapte praf. Este a doua unitate de acest fel care s-a înscris în actualul cincinal in sfera productivă a industriei alimentare arădene.

mani
sărbători

(Continuare în pag. a V-a)
DIM. RACHICI
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PAGINA A III-A Un nou lot de combine „Gloria" — rod al muncii pline de abnegație a colectivului întreprinderii bucureștene 
„Semănătoarea" — este supus unui sever examen Înainte de a fi expediat pe ogoare (Foto: S. Cristian)

Norocul a făcut ca meleagurile mele natale să aibă în ele nechezatul reverberat al cailor noaptea pe miriști, ape vuitoare, narcisele sălbatice pe care oamenii la numeau cu tandrețe era vara, lung...................neveste cu nume de flori sălbatice. Că în satul meu, vara, fintînile erau pline de stele și cumpăna gîndi- toare veghea pacea și tainele simțea umbra teazul cel nemuritor. Aici au răsărit, ca să dea nume și nemurire locurilor, și Coș- buc și Liviu Rebreanu și a- tîția savanți, membri ai A- cademiei Române încă de la întemeierea ei. Ei răsăreau dintr-un cîntec, dar și dintr-o lumină aspră, generoasă, a unui cer și a unui pămînt dăruit. Veneau să afirme forța mocnită a șirului de părinți și strămoși care, păstrîndu-și datina și limba, și-au rostit, pînă a- tunci în haiducie și baladă, sufletul pe care aveau să-l dăruiască viguros și neîntinat, ca o vijelie de lumină, urmașilor, ca pe un sacru testament viu.Faima acestui Nord aspru erau școlile. Faima a- cestui meleag nordic erau opincile și morile de apă cu pivele care băteau pă- nura și ecoul lor răzbatea pînă departe în pădurile cu cerbi și cocoși de munte. Faima industrială a acestei

nevestele plin de al
și cimpul de narcise iar cîntecul pre- secerătoarelor —

îndrăgostiților. Se in gestul oamenilor marelui Pintea Vi- cel fără mormînt și

Vocația educativa
o cenac/u/u/ literar

lumi mirifice era berăria din Năsăud, cei cîțiva meșteșugari din Bistrița și, mai presus de toate, fabrica de mături din Beclean. Faima acestui tinut erau acele tîr- guri, atunci părincl atit de îndepărtate, Bistrița, Beclean, Rodna, Năsăud — a ajunge pină acolo echivala în mintea oamenilor cu o călătorie fabuloasă, pînă Ia capătul lumii. Aici își du-

tul patriarhal intră tumultuos, cu vigoarea lui specifică dintotdeauna, dar și cu o cadență ce ține de euritmia nouă a tării. in fluxul generos și inspirat al acestui ev aprins. într-un răstimp scurt doar de șapte ani, numărul țăranilor de pînă ieri, care au primit un atribut nou, acela de muncitor, se ridică la o cifră semnificativă, cu o

morile cu cele mai multe carate ale acestor locuri, se apropie de 20 de mii de hectare, iar podgoriile cu Neuburger și Fetească Regală, care viței 2 500înționale case de lemn acoperite cu șindrilă au devenit piese de muzeu, locuin-
în această zonă, prin trece limita nordică a de vie, ocupă peste de hectare.ținutul în care tradi-

FAIMA NĂSĂUDULUI
ceau căruțele cu rodul sărac al pămîntului. Orizontul se închidea rămînînd sub cupola de aur a legendelor, într-o realitate telurică, dură.Și dacă trecătorului ocazional peisajul de azi al a- cestui Nord. în contextul viguros al prezentului, i se pare cum nu se poate mai firesc, de-abia pentru cel pornit de aici chipul de azi al ținutului năsăudean ii apare cu adevărat fabulos. Țară de poeți, se vrea a- cum cîntată de poezia precisă a cifrelor : numai între anii 1968—1975 s-au construit și dat în folosință în județul Bistrița-Nă- săud mai mult de 30 de noi obiective economice, urmînd ca în cincinalul pe care-1 vom inaugura peste citeva luni să se ridice alte 40 de mari obiective. Ținu-

Reportaj de
Vasile REBREANU

încărcătură simbolică : unsprezece mii, ceea ce pentru un județ lipsit odinioară de orice brumă de in- austrie e impresionant, cum impresionante sînt relațiile economice ale întreprinderilor cu parteneri din 25 de state ale tuturor continentelor. Investițiile alocate de stat în viitorul cincinal depășesc 10 miliarde lei, ceea tr-adevăr perspectivă ce-1 va pe înălțimi nevisate.Pe ogoarele care mai ieri cunoșteau . de lemn, numărul tractoarelor este azi de ordinul miilor, livezile, una din co-

ce deschide în- acestui județ o ridicapînă plugul

ta nouă. înzestrată cu atributele civilizației, face parte din cotidian. Doar în ultimii șase ani în județ s-au înălțat 3 700 de apartamente din fondurile alocate de stat, la care se adaugă 500 de apartamente din fondurile populației cu ajutorul statului, fără să mai vorbim de cele peste 2 000 de locuri în cămine de nefa- miliști. La sate, tot a șasea familie s-a mutat in casă nouă. La Bistrița a fost dat în folosință modernul spital cu 700 de locuri. La Sîngiorz-Băi, unde, cu decenii în urmă, într-un chioșc de grădină publică — singura construcție oficială a stațiunii — se în- tîlneau Caragiale și Coș- buc, domină azi complexele sanatoriale cu 600 și 900 de locuri.Dacă într-o zonă în care

setea de cultură a rămas proverbială, cuvîntul „grădiniță" era necunoscut, astăzi peste 12 000 de preșcolari sînt înconjurați cu tandrețea a peste cinci sute de educatoare, în timp ce a- proape 60 000 de elevi, urmașii atîtor generații care jinduiau lumina celebrelor școli grănicerești, au frunți aureolate de lumina fragedă a cărții. Și parcă nici unde aceste binefaceri nu sint mai binevenite decît aici, unde casa cu mulți copii este socotită cea mai bogată, cea mai plină de soare. O casă bucuroasă pe care o veghează o stea bună, o stea binecuvîntată. Steaua viitorului. Comuna Maierul. de la poalele Ineu- lui, este o metaforă de aur a acestei realități : 3 000 ds copii într-o singură comună. De la începutul acestui an au fost înscriși în registrele primăriei aproape 250 de noi cetățeni ai țării — 45 de mame eroine. 300 de mame decorate, între care una de 34 de ani. care are 11 copii în viață. Media de copii pe familie este de 5—6. Iată dar aici. în plină lumină, fata curată, elocventă a omeniei, o investiție vie, o prefigurare a viitorului.După cum o metaforă îmi par drumurile ce străbat asfaltate acest tinut, deschideri spre lume, spre țară, care au spart orizontul închis și îngust, magistrale de suflet care înscriu legendarul plai în euritmia gravă, fecundă, generoasă a patriei socialiste.

în afară de Societatea literară I. Rusu- Sirianu a liceului „Moise Nicoară" din Arad — al cărei președinte am și fost prin 1927—28 — și a cenaclului V. Papilian din Cluj — prin 1930—31 — n-amparticipat ca membru la activitatea nici- unui cenaclu sau cerc literar. E adevărat că pe atunci nu erau așa de numeroase aceste prilejuri de întîlnire a atit de numeroșilor iubitori ai literaturii, după cum lipseau înșiși factorii stimulatori, atit de frecvenți azi. spre binele spiritualității creatoare a tineretului.Victor Papilian, bunăoară, profesor de anatomie la universitatea din Cluj și nu destul apreciat tor. inițiase cenaclul, numit tunci naclu". Ne întîlneam seara, el acasă, vreo 20—30 de inși, oameni sub treizeci de ani. băieți și fete, studenti. asistenți, foarte diferiți ca preocupări, mai ales profesional, dar însetați de artă. Fiecare citea ce adusese cu el. fără nici o programare prealabilă, dupăcare, cu totii luam parte Ia discuții prelungite. pînă tîrziu.E adevărat că trăiam într-o epocă de mare eflorescentă literară. Era epoca interbelică. epoca lui Mihail Sadoveanu. Octavian Goga, Liviu Re-

simplu
încă proza- singur pe a- „Ce-săptămînal. la

breanu, Tudor Ar- ghezi, Mateiu Caragiale, Gala Galaction, Tudor Vianu, George Bacovia, Adrian Maniu, Camil Petrescu. Ion Agârbiceanu, Cezar Petrescu. Mihai Ralea, Ion Barbu, Eugen Lo- vinescu, Garabet Ibrăileanu, N. D. Cocea, George Călinescu, Per- pessicius, Lucian Bla- ga și încă destui alții, care constelează o-
însemnări de

Mihai BENIUC

rizontul creației noastre cu opere nepieritoare. Pe lingă literatura românească înflorea și o bogată literatură — a minorităților — în limba maghiară și în limba germană, rile și noastre, după cum a- rătăm, mai restrîn- se numeric, noi, tinerii, priveam cu sfială la aceste culmi ; și, mai curînd, coborau ei la tineret decit urcam noi spre ei. Căci toți acești corifei ai literelor românești constituiau o generație primitoare și înțelegătoare cu tînăra generație, ce bătea cu nerăbdare la porțile consacrării. cred că și datorită înaltei lor pregătiri culturale ce le insufla răspundere pentru viitorul literaturii.Am încercat această

Din cercu- cenaclurile

scurtă evocare, pentru a pune și mai bine în evidentă realitățile ale anilor lingă care ca pe lingă normal, obișnuit, fără a-i mai sesiza profunda semnificație, gîndesc pe care lismul tii de tre ele meroasele cercuri, reviste și culegeri literare în care se pot manifesta (și se manifestă din plin) tinerele talente. Ca oaspete invitat, le vizitez pe unele și trebuie să recunosc că sint intre ele citeva cu tul remarcabile, niște conducători votați și pricepuți. fapt aceasta e blema fundamentală a cenaclurilor și în general a tineretului literar : îndrumare pricepută și devotament, dovedite exemplar de personalități care au prin ce se impune. Vorbeam mai înainte de rolul pe care l-au jucat Sadoveanu, Ibrăileanu. Blaga, Lo- vinescu. Călinescu șl multi alții ca ei în ducerea ne mai departe a făcliei literaturii române. Totuși, pentru o tară ca România, astfel de spirite luminate erau, numeric, pentru cine să se ocupe de multele talente exis-

una din pregnante noștri, pe multi trec un faptMă la condițiile le oferă socia- tinerei genera- literati. în- cltez și nu- cenaclurl,

to- cu de- De pro-

puține. Și că n-a avut
(Continuare 
în pag. a V-a)

ÎN ZIARUL DE AZI
® Baza materialâ a școlii — în continuă dezvoltare 

® Piața să fie oglinda grădinii ® August — lună re
cord pe toate șantierele ® Probleme, soluții și an
gajamente într-o dezbatere despre export-import 
© Aprofundarea și reflectarea angajată a realității 
condiționează maturitatea filmului românesc.

© Rubricile noastre : Note de lectură, Faptul di
vers, Sport, De la corespondenții noștri, De pretutin
deni.
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BAZA MATERIALĂ A ȘCOLII-ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE

® In anii acestui cincinal baza materiala a învățămîn- 
tului preșcolar, primar, gimnazial și liceal crește cu 64 mii 
de locuri în grădinile, 10 mii săli de clasă, ateliere școlare 
cu 24 500 locuri de instruire, internate cu circa 80 mii locuri, 
școli speciale cu 5 100 locuri © Gratuit, într-un singur an : 
23 milioane exemplare de manuale școlare ® Prevederile 
cincinalului referitoare la noile spații pentru învățămîntul 
superior au fost îndeplinite în mai puțin de 4 ani ® Pe an
samblu, în anii 1976—1980 se vor construi cu 30—50 la 
sută mai multe săli de clasă, internate; școli speciale, de 
peste două ori mai multe grădinițe, ateliere-școală pentru 
elevi și cămine pentru studenți, față de actualul cincinal.

O citadela modernă a științei, simbol al eforturilor pe care le face statul nostru pentru dezvoltarea învâțâmîntului — Institutul politehnic din București

Continua dezvoltare și modernizare a bazei materiale a învătămintului se definește ca o preocupare de prim ordin în politica partidului și statului nostru.Expresie elocventă a acestei preocupări. cincinalul 1971—1975 înscrie în traiectoria școlii românești unele dintre dezvoltările cele mai semnificative din întreaga ei istorie. Paralel cu acțiunea, de extindere a învătămintului preșcolar, cu coborirea vîrstei școlare la 6 ani, cu generalizarea primei trepte a liceului și perfectionarea activității nemijlocit productive a tuturor elevilor — direcții de acțiune care situează sistemul învătămintului românesc prin

tre cele mai avansate din lume — în anii actualului cincinal au fost construite grădinile cu 64 mii de locuri, iar învătâmîntul primar, gimnazial și liceal a primit școli noi, cu peste 10 mii săli de clasă, ateliere școlare cu 24 500 locuri de instruire. internate cu circa 80 mii locuri, școli speciale cu 5 100 locuri. Cifrele ca atare îmbracă semnificații și mai bogate cînd știm că pe numeroase șantiere, alături de constructori, au lucrat nemijlocit brigăzi ale muncii patriotice formate din elevi, studenți, tineri muncitori, părinți, dornici deopotrivă ca noile edificii șocial-culturale să se înscrie rapid 

și estetic în noul peisaj arhitectural al localităților țării.Ca de fiecare dată Ia începutul unui nou an de invățămînt, în toamna acestui an elevii vor primi în mod gratuit peste 23 milioane exemplare de manuale școlare, b căror valoare se ridică Ia 16B milioane lei.în ceea ce privește baza materială a școlii noastre superioare, se cuvine consemnat mai întîi că prevederile planului cincinal pentru construirea noilor spații de învătămint (amfiteatre, laboratoare, săli de studiu si de proiecte, ateliere de producție ș.a.) au fost îndeplinite in mai puțin de 4 ani. datorită, intre altele, și colaborării fertile specifice proce

sului de Integrare a învătămintului cu producția și cercetarea. Pînă la 31 decembrie 1974 se realizaseră în plus spații de învățămînt cu o suprafață de circa 40 mii mp; dacă mai adăugăm și faptul că pînă la sfîrșitul anului 1975 se vor realiza încă 47 600 mp, rezultă un total de suprafață construită de peste 30 ha pe care a- cest cincinal îl adaugă zestrei institutelor și facultăților noastre. Realizări nu mai puțin prestigioase au fost înregistrate și în domeniul construirii noilor cămine studențești, care totalizează, pentru toți anii cincinalului, aproape 10 mii de locuri, în felul acesta, centrele universita

re ale tării s-au îmbogățit cu noi și impunătoare edificii de învătămint, între care amintim Politehnica bucu- reșteană. Universitatea din Brașov, Institutul de petrol și gaze din Ploiești. Facultatea de electrotehnică din Craiova. Facultatea de chimie industrială din Iași, ansamblul noilor cămine ale Politehnicii din Iași, a- telierele-școală ale Politehnicii timișorene etc.Așa cum se știe, pentru anul universitar 1975—76. numărul burselor a fost majorat la 73 000, asigurindu-se astfel ca circa 66 la sută din totalul studenților să fie bursieri ai statului.Pe fundalul acestor realizări se 

proiectează și mai elocvent perspectivele cincinalului 1976—1980, cînd vor fi realizate, în comparație cu actualul cincinal, de peste două ori mai multe locuri in grădinițe, cu 30 la sută mai multe săli de clasă, de peste două ori mai multe locuri de instruire practică în ateliere, cu peste 50 la sută mai multe locuri în internate și in școlile speciale, de peste 2.4 ori mai multe locuri în căminele studențești. Asemenea cifre, ilustrative pentru o dezvoltare din ce în ce mai amplă, situează învă- tămintul românesc pe o treaptă și mai înaltă de modernizare.
Minai IORDĂNESCUy

NOUTĂȚI 

PENTRU 
VIZITATORII 
MELEAGURILOR 

ARGESENEțCooperația de consum din județul Argeș depune eforturi salutare pentru ca turiștii care poposesc pe aceste meleaguri să găsească cele mai bune condiții de odihnă și recreare. în acest scop, la Domnești, o frumoasă localitate de munte, a fost dat în folosință un complex turistic cu motel și un restaurant cu preparate locale, între care pui la ceaun și berbec fript haidu- cește. De asemenea, pe autostrada București—Pitești, la kilometrul 80, într-o pădure de șalcimi și frasini, a fost deschis un popas turistic cu bufet și spații de cazare în căsuțe din lemn. Notăm și alte noutăți : motelurile și cabanele de la Brusturet, Rucăr și Dealul Sasului au fost dotate cu mobilier modern, precum și cu noi instalații și agregate frigorifice, iar hanurile turistice Topolovenl, Cîmpulung și Costești cunosc o mare afluență de vizitatori. Cele 24 de secții de răcoritoare ale cooperativelor de consum zonale, situate pe traseele turistice principale ale județului, produc o gamă diversificată de sucuri și siropuri răcoritoare. (Gheorghe Cirsiea).

PIAJA SĂ FIE OGLINDA GRÂIMN
nu duc lipsă nici de roșii, 
alte legume de sezon

AUGUST - LUNĂ RECORD PE TOATE ȘANTIERELE

Constructorii de la fîoghiz
sifflî datori cu mai mult decît un record

iar grădinile 
nici deîn primăvară și la începutul verii, pe piețe și in magazinele de. desfacere s-au găsit cantități îndestulătoare de legume. Dar iată că acum, in plină vară, cind ar trebui să existe belșug de legume, pe piețe, prin u- nitățile comerțului de stat și cooperatist. la unele sortimente — cum sînt roșiile și varza de vară — cantitățile puse in vînzare sînt nesatisfăcătoare. O atare situație creează perturbări in aprovizionare și influențează nivelul' preturilor la asemenea produse care se desfac pe piața neorganizată. Bineînțeles, nu s-ar fi ajuns aici dacă întreprinderile de valorificare a legumelor ar oferi cantități îndestulătoare de roșii. de calitate superioară și prezentate ireproșabil. Cum se explică a- ceastă stare de lucruri ?La centrala pentru legume și fructe ne-au fost puse la dispoziția date din care rezultă că, pe ansamblu. au fost puse la dispoziția populației cantități suficiente de legume. Cit privește roșiile, situația se prezintă astfel. După cum se știe, din luna martie au fost livrate cantități însemnate provenind din sere, iar cele cultivate in solarii au făcut legătura cu roșiile timpurii din cîmp. La roșiile de vară, cantitățile puse în vînzare nu sînt îpsă îndestulătoare. Specialiștii din centrală invocă o serie de cauze obiective : ca- lamitarea unor suprafețe în timpul inundațiilor și temperaturile scăzute din timpul nopților de august, care au produs unele dereglări în coacerea roșiilor. Dincolo de acestea, e- xistă însă un șir de cauze subiective. despre care ne-a vorbit Gh. Buzatu. director adjunct in centrala de legume și fructe. ..în majoritatea unităților agricole producția de legume, în general, chiar și cea de roșii, este bună. Dar ele nu sînt recoltate. Zilele trecute am fost pe teren în județele Brăila și Galați, unde am examinat situația în circa 3(1 de unități agricole. Peste tot am constatat că recoltarea roșiilor nu este bine organizată. Și asemenea situații se constată șl în județele Teleorman și Ilfov. întrucît acum, odată cu reîncălzirea vremii, se va produce o coacere masivă, se cere ca recoltatul să se facă ritmic si eșalonat, altfel se va produce o aglomerare atît a pieței, cit și a fabricilor de conserve care produc acum pastă de tomate, bulion și alte produse11.în cadrul unui raid-anchetfi întreprins prin cîteva unități agricole, am urmărit cum se recoltează și se livrează legumele care există în grădini.Sîmbătă 16 august, după-amiază, la cooperativa agricolă din comuna Valea Dragului — Ilfov o mulțime de femei și bărbați sortau legumele 

La cooperativa agricolă din Valea Dragului, județul Ilfov, legumele sint. sortate cu grijă în vederea livrării lor pe piețele Capitalei (fotografia din stingă). Unele unități agricole motivează că nu pot livra legumele din lipsă de ambalaje. La C.L.F. Herăști — ilfov, ambalajele zac insă in grămezi mari, nelolosite (fotografia din dreapta)Foto; E. Dichiseanu

aduse din grădină, le incărcau în camioane pentru a fi expediate pe piețele Capitalei. în săptămîna care a trecut, după cum ne-a informat Tudor Ganea, președintele cooperativei, au fost livrate 10 tone roșii, 20 tone ardei gras, 20 tone rădă- cinoase. 15 tone vinete, precum și 100 tone pepeni verzi. Au fost întocmite grafice precise, pe zile, care
Ce este de făcut pentru 

lichidarea deficiențelor 
in recoltarea și livrarea 

legumelor pe piață?
stabilesc ce cantități vor fi livrate în cursul acestei săptămîni. Peste tot unde munca este bine organizată, iar graficele încheiate intre unitățile de producție și cele de valorificare slnt judicios respectate se recoltează și se livrează cantități apreciabile de roșii.Totuși, așa cum am arătat la început, deși în grădinile de legume există cantități suficiente de roșii, ele nu ajung la piață. De ce ? Cauza principală constă în aceea că nu peste tot sint bine organizate recoL tarea și livrarea lor. Răspunderea revine atit unităților de valorificare, cit mai ales celor de producție — cooperative agricole și intreprinderl agricole de stat. Cooperativa agricolă din Vărăști are 20 ha roșii de vară care, fiind situate pe un teren mai ridicat, nu au fost inundate. La întrebarea : ce cantități de roșii ați livrat ? — vicepreședintele. Ni-colae Dobre, ne spune : 600 tone. Este o cantitate apreciabilă. Dar este vorba de roșiile timpurii. De cîteva săptămîni cooperativa nu a mai livrat nimic, deși in grădină sînt roșii coapte. „Vom începe de luni recoltatul" — ne asigură vicepreședintele. Dar de ce de luni ? „Pentru că pînă acum Centrul de legume-fructe Vidra nu a încheiat grafice de livrare cu cooperativa" — motivează contabilul șef, Stere Drăghici. Așadar, o mare pauză din momentul cind a încetat livrarea roșiilor timpurii și pînă la recoltarea celor de vară — pauză care s-a resimțit și in aprovizionarea pieții. Numeroase alte cooperative agricole din județul Ilfov n-au livrat decît cantități mici de roșii, iar altele nici nu au Început recoltatul. Ca urmare, in perioada 11—15 august, față de 1 440 tone roșii 

cit prevede graficul întocmit Intre * I.L.F. și unitățile agricole, prevedere destul de mică, au fost livrate numai 1 055 tone.Se desprinde, deci, că legume există, că important este acum să se întreprindă măsuri energice, hotă- rîte pentru organizarea temeinică a recoltatului, pe baza unor grafice de livrări precise, pentru sortarea pe calități și asigurarea mijloacelor de transport necesare, în așa fel incit neintîrziât piețele și magazinele de desfacere să fie cit mai bine aprovizionate.
Ion HERȚEG

Proldene, seMi si aaiaiamente 
âiir-e tattm despre ewNvrt
Comuniștii organizațiilor de bază din Ministerul Industriei Chimice au analizat recent, în cadrul unei ședințe cu activul de partid, problemele majore ale îmbunătățirii activității de comerț exterior, neajunsurile și deficientele manifestate în acest domeniu. in lumina sarcinilor deosebit de importante subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. ai P.C.R. din 21—22 iulie a.c. Atit informarea prezentată de comitetul de partid din minister, cit și cuvîntul comuniștilor au fost străbătute. ca un fir roșu, de spiritul de înaltă exigență și responsabilitate pentru a ridica pe o treaptă superioară activitatea de comerț exterior, de hotărirea de a acționa terni pentru traducerea în viață a indicațiilor secretarului general al partidului.în cuvintarea rostită la Plenara din 21—22 iulie a. c., tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Vom importa numai ceea ce este strict necesar, făcînd o economie severă în consumarea produselor importate si găsind mijloace corespunzătoare de plată pentru a menține o balanță echilibrată". Potrivit acestei prețioase aprecieri, mai muiți vorbitori au arătat că reducerea importurilor pentru producție și investiții pe devize libere este posibilă prin valorificarea creativității tehnico-științi- fice proprii, prin combaterea oricăror manifestări și tendințe de a se apela cu ușurință la importuri. Cu atit mai mult se impun asemenea cerințe — s-a subliniat în cadrul 

întreprinderea de utilaje șl 
piese de schimb Suceava. în 
cinstea marii sărbători de la 
23 August, colectivul acestei 
întreprinderi se străduiește să 
obțină bune rezultate în înde
plinirea planului și angajamen
telor asumate. Printre fruntașii 
întrecerii se numără (de la 
stingă la dreapta) strungarii 
Gheorghe Moroșan, Ion Crâ- 
ciunescu, Florin Sfabu și sudo
rul Ion Bocâneț, cunoscuți în 
intreaga întreprindere pentru 
realizările lor deosebite în 

producțieFoto : Sandu Cristian

ședinței — cu dt. în urma punerii in valoare a experienței unităților de cercetare, proiectare și de producție, industria chimică participă cu peste 700 de sortimente Ia comerțul pe care România îl face cu peste 100 de țări, contractîndu-se în străinătate livrarea unor instalații complexe de mare capacitate pentru rafinării, pentru fabricarea de acid sulfuric, sodă calcinată, fibre, vitamine ș.a.— Una din căile de suplimentare a exportului și de diminuare a importului — a arătat, in cuvîntul său, ing. Gheorghe Manolescu, adjunct al ministrului industriei chimice — o
Ședința activului de partid 

de la Ministerul 
Industriei Chimice

reprezintă urgentarea punerii in funcțiune a unor investiții și atingerea Ia termen a parametrilor tehni- co-eeonomici proiectați. Scoțînd în evidentă deficiențele existente in activitatea de pregătire a investițiilor și in asigurarea utilajelor tehnologice. vorbitorul a arătat că ministerul a luat măsuri pentru < se include in proiecte, eu precățfere. utilaje construite in tară șî> totodată, a insistat asupra necesității de a se coordona mai bine eforturile ministerelor de resort pentru urgentarea unor avizări de combustibili, prețuri, amplasamente, avizări care uneori au loc cu foarte mari întîrzieri, ceea ce influențează nefavorabil intrarea în funcțiune a unor instalații.Referindu-se la capacitatea cadrelor de concepție din Ministerul Industriei Chimice, de a soluționa diferite probleme complexe, ing. Bujor Roșea, director al direcției tehnice, a subliniat : „Prin asimilarea masivă a unor produse chimice ne vom putea îndeplini sarcina trasată de secretarul general al partidului de a nu mai importa nimic din ceea ce se poate fabrica în tară. în această privință, specialiștii din industria chimică s-au angajat ca pînă la 1 septembrie a. c. să elaboreze un nou program de asimilări de produse.în atenția participanților Ia dezbateri »-a situat cu deosebire șl pro-

Despre cauzele care au dus Ia a- mînarea termenului de punere în funcțiune a primei linii tehnologice de Ia Combinatul de lianți și azbociment Hoghiz s-a mai scris în ziarul nostru. Ca atare, nu vom mai insista asupra ldr. Iată însă că și al doilea termen — 31 iulie a.c. — stabilit pentru darea în funcțiune a primei linii a fost încălcat, iar la ora actuală beneficiarul, constructorul și montorul sint, deopotrivă, cit se poate de sceptici față de respectarea noului termen : luna septembrie a.c.— Deși în semestrul I a.c. — ne-a relatat ing. Aurel Gavrila, șef de serviciu la combinatul de lianți și azbociment — s-a montat un volum de utilaje mai mare decit în întreg anul 1974, iar planul valoric a fost îndeplinit, totuși nu am putut recupera restanțele fizice din anii tre- cuți, nu am respectat graficele întocmite. Aceasta și datorită faptului că a trebuit să fie efectuat un volum mare de remedieri, modificări și refaceri de lucrări (in valoare de circa 40 milioane lei), care au ocupat o bună parte din forța de muncă a șantierului.De fapt, chiar în momentul de față, ca urmare a neasigurării din timp a fronturilor de lucru de către constructor și a nesosirii la timp a unor utilaje, instalații și a unei părți de aparatură, o serie de lucrări continuă să se afle în întîrziere. Ritmul lent în care se lucrează și efec- 

blcma calității produselor, urmărin- du-se atît îndeplinirea exemplară a sarcinilor de export, cit și asigurarea economiei naționale cu produse de calitate, competitive, corespunzătoare gradului înalt de înzestrare tehnică a acestei ramuri industriale. De altfel, problemele legate de ridicarea continuă a calității producției au fost dezbătute, într-un spirit de Înaltă responsabilitate, în toate organizațiile de partid din industria chimică, ca o cerință de importanță vitală a economiei noastre naționale. Referindu-se la măsurile luate în acest sens, Ionescu Mărgărit, directorul comercial al Combinatului petrochimic Borzești, a arătat că datorită eforturilor depuse pentru ridicarea calității producției, prin desfășurarea cu maximă exigență a controlului de calitate, prin asigurarea stăruitoare a caracteristicilor din fișele tehnice s-a putut suplimenta planul de export pe semestrul II 1975 cu 25 milioane lei valută.Analizind cu răspundere unele deficiențe existente în activitatea Direcției de cooperare economică internațională și comerț exterior, pe care o conduce, ing. Valentin Gai- 
dargiu a făcut o serie de propuneri pentru lichidarea lor. Comuniștii din acest sector de activitate s-au angajat să urmărească mai ferm asigurarea producției pentru export și derularea contractelor, în așa fel incit să se recupereze în cel mai scurt timp restanțele la unele produse, iar în semestrul II să se respecte cu strictețe toate termenele contractuale. în același timp, se vor urmări cu rigurozitate asigurarea calității produselor conform fișelor tehnice, corelarea mijloacelor de transport maritime, reducerea circuitului documentelor de plată, in special ia întreprinderile de comerț exterior „Danubiana" și „Chimimportexport".Pe baza analizării posibilităților existente și a propunerilor făcute în dezbaterile din ședința cu activul de partid, s-a hotărit suplimentarea exportului în acest an cu 200 milioane lei valută, precum și diminuarea importurilor cu peste 80 milioane lei valută. Așa cum au arătat partici- panții, aceste noi sarcini reprezintă numai un început, iar analiza va continua pentru găsirea unor noi rezerve și posibilități de extindere a exportului și de reducere in continuare a importului.

Elena MANTU 

tivele de oameni reduse angajate la 6 serie de lucrări nu oferă certitudinea că prima linie de ciment va începe să producă in luna septembrie. După opinia ing. Aurel Fiorea, activist al consiliului județean de control muncitoresc .al activității e- conomice și sociale, aflat pe șantier pentru a sprijini și îndruma efectiv munca constructorilor și mentorilor, este imperios necesar să fie luate măsuri imediate care să asigure impulsionarea lucrărilor la obiccti-
Ăi! expirat

Auă termene; 
care va H soarta 
celui de-al treilea ? 

vele mai importante, unde stadiul de execuție este intirziat, și care condiționează darea în exploatare a primei linii cit mai degrabă. Este vorba, printre altele, de moara de făină, la care atit constructorul, cit și montorul vor trebui să concentreze forțe .suficiente pentru ca, între 10—15 septembrie, să poată Începe producția.O atenție nu .mai puțin importantă trebuie acordată și. lucrărilor la cuptorul de clincher, cunoscut fiind faptul că înzidirea lui va dura 45 de zile. Rămase.în urmă șînt. la această oră, și_. lucrările de automatizare. Or, fără terminarea și încercarea instalațiilor de automatizare nu poate fi concepută funcționarea liniei, Este drept că, nu de mult timp, e- fectivele celor care lucrează la montarea instalațiilor de automatizare s-au dublat. Dar pentru a se putea valorifica la maximum potențialul instalatorilor aflați pe șantier se impune ca atît constructorul, cit și montorul să asigure fronturile de lucru necesare acestora. Aceeași a- tenț.ie se cuvine acordată impulsionării ritmului de execuție și Ia alte lucrări : silozurile de făină, răcitorul grătar, instalația de expediție a cimentului.Necesitățile sporite de materiale de construcții ale economiei naționale impun ca Trustul de construcții industriale Brașov să ia neîntîrziat toate măsurile, să facă totul ca aici. Ia Iloghiz, să se lucreze, în zilele imediat următoare, cu forțe sporite, să fie concentrate efective suplimentare Ia lucrările rămase în urmă, în așa fel incit prima linie de ciment să intre cit mai repede în exploatare.
LA ÎNTREPRINDEREA „11 IUNIE"

Preocupări pentru diversificarea 
și continua modernizare a producțieiîn acest an. la întreprinderea „11 Iunie" din Galați au sporit eforturile specialiștilor, ale întregului colectiv orientate ispre continua diversificare și modernizare a producției. După cum ne preciza Gheorghe Mihai, inginerul-șef al u- nității, rezultate dintre cele mai frumoase au fost obținute pe linia asimilării de produse noi. Astfel, pînă în prezent, în 1975 au fost realizate 43 de produse noi fată de numai 30 planificate pe tot anul. Dintre ele amintim : 31 modele de accesorii metalice pentru încălțăminte și marochinărie, 10 modele de mobilier tehnologic, noi tipuri de ambalaje metalice.La realizarea acestor produse au contribuit și instalațiile noi și modernizate intrate in producție in ultima vreme : instalația de galvanizare mixtă cu o capacitate de 400 tone pe an. amenajată într-un spațiu deja existent, cuptorul de uscare, prin care crește capacitatea de uscare cu circa 30 la sută, mo

Motive de îngrijorare privind stadiul și ritmul lucrărilor sînt și în privința liniei a doua de ciment. în temeiul planului de stat, această linie are ca termen nou de punere în funcțiune 30 aprilie 1976. Dar nici beneficiarul, nici constructorul nu cred că acest termen va putea fi respectat. Faptul este ușor de dedus din stadiile fizice in care se găsesc lucrările la principalele obiective. O serie de utilaje se află pe șantier, dar nu pot fi montate deoarece nu s-a creat frontul de montaj ; alte utilaje de bază nici nu au sosit încă pe șantier, deși termenele au expirat de mult. Cîteva exemple : conform contractului încheiat cu furnizorul, moara de făină și moara de ciment trebuiau livrate șantierului încă la 30 octombrie 1974. Ultimul termen de livrare — 1 august 1975 — asumat de furnizor (întreprinderea rle mașini grele din București) nu a fost respectat nici el. în aceeași situație se află răcitorul grătar, care nu a fost livrat de către întreprinderea „23 August", deși termenul prevăzut era 15 martie 1975. De asemenea. nu au sosit încă ventilatoarele de 6 200 mc și 11 200 mc/minut : executant : întreprinderea „Ventilatorul" din București.— Ritmul lent de lucru de la linia a doua de ciment — aprecia Gheorghe David, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc al activității economice și sociale — este generat și de o altă cauză, care, dacă nu va fi înlăturată în termenul cei mai scurt, poate avea consecințe nedorite asupra desfășurării activității de construcții-montaj pe acest șantier. Este vorba de definitivarea devizului general refăcut și de depunerea Ia bancă a devizelor pe obiecte, în scopul stabilirii plafoanelor de finanțare. Această situație trebuie să constituie un „semnal de alarmă" in primul rînd pentru Ministerul Economie’ Forestiere și Materialelor de Cot ■ strucții, dar nu trebuie să lase iridi-s. ferentă nici conducerea Ministerului Construcțiilor Industriale.Se desprinde, deci, că trebuie luate toate măsurile pentru ca acest Important obiectiv industrial — Combinatul de lianți și azbociment Hoghiz — să fie pus în funcțiune cit mai repede posibil, pentru ca în felul acesta să-și aducă contribuția cu un ceas mai devreme la asigurarea economiei naționale cu cantitățile de ciment mereu sporite de care are nevoie. Este una din cerințele primordiale ale activității de investiții, subliniate cu putere de conducerea partidului și statului nostru, care trebuie îndeplinită riguros și de factorii care conlucrează la realizarea acestei noi unități industriale din județul Brașov.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scintell"

dernizarea instalației de colorare chimică etc. Urmare firească a acestor măsuri, precum și datorită mai bunei utilizări a capacităților existente, a fondului de timp, prin organizarea mai eficientă a locului de muncă, planul și angajamentele au fost îndeplinite și depășite ; pa șapte luni din acest an s-a obținut o producție globală suplimentară de peste 1,2 milioane lei. planul la producția-marfă fiind depășit cu peste 1,6 milioane lei. Au fost îndeplinite angajamentele anuale, la producția globală, la sfîrșitul lunii iulie, iar la producția-marfă incă de la finele primului semestru.— Și în luna august, în cinstea marii sărbători, colectivul întreprinderii noastre se străduiește să-și facă cu cinste datoria. ne spunea interlocutorul nostru. în fruntea întrecerii socialiste se situează atelierele nr. 4 mobilier industrial și tehnologic, atelierul nr. 3 confecționat unelte agricole și timplărie metalică și nr. 2 ambalaje metalice litografiate. (Dan Plăcșu).
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Bătălia pentru ®|®Iîn aceste xile premergătoare celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării patriei, la oțelăria electirică nr. 2 din. cadrul Combinatului de oțeluri speciale Tirgoviște se pregătește o nouă premieră industrială : intrarea in funcțiune a cuptorului electric nr. 4 de 65 de tone.— Pentru noi, acest obiectiv a constituit un autentic .examen profesional și de conștiință muncitorească, ne-a declarat maistrul Eftimie Vrej, secretarul comitetului de partid. De ce ? în pnimul rind fiindcă angajamentul nostru de a realiza acest cuptor cu o lună mai devreme se îndeplinește, ceea ce ne permite, ca în cinstea lui 23 August să elaborăm prima .șarjă de oțel, iar pînă la sfirșitul apului să realizăm o producție suplimentară de peste 1 000 tone oțel aliat și înalt aliat. în al doilea rind, mîndria noastră este justificată de faptul că acest cuptor, de 65 tone, este cel mai mare cuptor electric al țării.— La noi, ne mărturisea maistrul. Vasile Solcan, omul care a adus aici, la Tirgoviște, spiritul Hunedoarei, s-a împămîntenit practica de a prelual totul din mers. Dovadă este faptul că ini timp ce la cuptorul de 65 de tone se efectuează ultimele probe tehnologice, o nouă' promoție de tineri — calificați la locul de muncă — a primit certificate de oțelari.într-adevăr, la Tirgorviște, paralel cu plămădirea oțelului, se plămădesc și oțelarii. Aceasta este urmarea inițiativei „In fiecare semestru — doi tineri calificați, în cincinalul următor— 20“, lansată de comunistul Gheorghe Rus, de la oțelăria electrică nr. 1. Preluată și ge.neralizată în toate secțiile combinatului de către cei mai bu>ni maiștri oțelari, inițiativa a avut drept rezultat calificarea a zeci de tineri. Ion Năs- tase, Constantin Barhon, Ion Stoica, Mihail Mintescu, Teodor Uțu au devenit oameni de bază ai oțelăriei.Dar bătălia pentru oțel continuă. Ceea 
ce numim astăzi cel mai mare cuptor electric al siderurgiei românești va fi cu muit depășit la sfirșitul anului, prin intrarea in funcțiune a altor două cuptoare de cite 100 tone. Aceste premiere industriale ale ultimului an al cincinalului — a căror piatră de temelie a fost pusă de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, la 14 decembrie 1973, cînd, prin prima șarjă de oțel, Tirgoviștea a devenit o nouă și puternică vatră siderurgică a tării — ca și altele noi vor face posibilă realizarea, pînă în 1980, a 1 000 000 tone de oțel, adică jumătate din producția de oțel aliat și înalt aliat a țării.

Cornel POPA, C. NĂSTASE

SpecialiștiiO cifră pe care trebuie să o reamintim : intre 1968—1975 volumul producției globale industriale a județului Harghita a crescut de peste două ori. Un asemenea ritm de dezvoltare are, firesc, adinei implicații asupra tuturor aspectelor vieții populației de pe aceste meleaguri. Ne referim, printre altele, la faptul că din 1968 și pînă în prezent s-au creat peste 30 000 noi locuri de muncă in sectorul socialist al economiei, ceea ce înseamnă venituri certe, de retribuire. pentru tot atîția locuitori ai județului. Creșterea și modernizarea producției industriale și în celelalte ramuri ale economiei au impus, de asemenea, sporirea considerabilă a numărului de cadre cu pregătire superioară, capabile să răspundă cerințelor tot mai complexe ale activității economice, necesitate satisfăcută in mare parte de către statul nostru prin absolvenții de facultăți repartizați în fiecare an în județ. Numărul acestor cadre în economie (deci fără invățămint, sănătate, justiție etc.) a crescut in perioada 1968—1975 de la 435 la 1 244. Dintre aceștia 15.2 la sută sînt tineri sub 25 de ani, iar 49.7 la sută sub 30 de ani. Tinerețea specialiștilor este specifică nu numai întreprinderilor noi, cum sînt I.U.P.S. Miercurea-Ciuc, întreprinderea de tricotaje Toplița sau I.P.A.T. Miercurea-Ciuc, ci are o pondere însemnată și în întreprinderi mai vechi — C.E.P.L. Toplița, întreprinderea de fier Vlăhita, „Tehnoutilaj" Odorheiu-Secuiesc și altele — unde sînt încadrați numeroși tineri cu studii superioare, unii dintre ei Încă stagiari.Un aspect pozitiv este că multi tineri cu pregătire superioară și-au dovedit în scurt timp capacitatea, devenind cadre de bază, o parte dintre ei fiind promovați in func-

Dar vorbim cu mîndrie nu numai despre prezent, ci și despre viitor. Cele 10 miliarde lei alocați de stat în scopul unor investiții în perioada 1976—1980 constituie o bază solidă pentru continuarea cu succes în ritmuri rapide a industrializării județului. Platformele industriale din Bistrița, Năsăud și Beclean- vor cuprinde aproape 40 de obiective de interes republican, vor completa personalitatea industrială a acestui colt minunat de țară.Muncind intens pentru realizarea și depășirea actualului cincinal, oamenii pregătesc deopotrivă și succesele din viitorul cincinal, cincinalul In care județul Bis- trița-Năsăud se va ridica în rîndurile județelor puternic dezvoltate industrial ale României socialiste.
Gh. CRISAN

în decembrie se împlinesc 20 de ani de cind la Iași a intrat in funcțiune întreprinderea de antibiotice, prima unitate _a industriei chimice in acest colt de țară. Era un motiv de mîndrie nu numai pentru harnicul său colectiv, ci și pentru noi toți, care vedeam în noua întreprindere rezultatul politicii economice a partidului, recunoașterea meritelor școlii ieșene de chimie. în anii următori au fost înălțate la Iași alte două unități ale industriei chimice : întreprinderea de prelucrare a maselor plastice și combinatul de fibre sintetice. Astfel, lașul a devenit un important centru al chimiei românești în care cercetarea și practica productivă se îmbină armonios.De cînd au luat ființă și pînă acum, cele trei întreprinderi chimice și-au dezvoltat considerabil capacitățile de producție : In-

Căliți la flacăra 
pasiunii comunistePentru ei, construcția aceasta cu trup de mineralier a devenit locul de unde iși pot privi adevărata măsură a muncii. Prima capacitate a turnătoriei de fontă specială de la „Tractorul", una din cele mai mari din țară, insumînd peste 26 000 tone de piese turnate pe an, a intrat în probe mecanice. Peste cîtva timp, urmărind fonta revărsîndu-se în forme ca o lavă, vor spune : „Iată conveioarele noastre, și cuptoarele noastre, și liniile de împușcat, întărit și extras miezuri ! Le vedeți ? Noi le-am făcut și noi le-am montat, noi, lăcătușii lui Cuțitei și electricienii lui Bu- duroiu, noi, împreună cu multi alții".Tinărul comunist Ioan Olteanu pare și mai tînăr în salopeta prea largă și cu casca de protecție dată pe ceafă. Undeva, aproape, uteciștii din organizația pe care o conduce îl așteaptă lîngă cuptoarele de călire care trebuie montate. Mai știu că, după ce vor fi terminat, se vor duce să-i ajute pe cei din Miercurea-Ciuc să monteze 5 cuptoare, făcute toate aici, la autoutilare. Apoi . se vor întoarce să accelereze montajul utilajelor la a doua capacitate a turnătoriei de fontă specială de la „Tractorul", care va fi — spun ei mindri — una din cele mai mari din țară. Aici, la cea de-a doua capacitate, au intrat deja pe... rol oamenii lui Nicolae Cutitei, despre care se mai vorbește încă în ce fel au terminat montajul celor 4 linii de extras-întărit-impușcat miezuri într-o lună și jumătate, cind planificarea era făcută pentru două și jumătate.Retrospectiv, munca lor înseamnă finalizarea primei linii de turnare și începerea lucrului la a doua. Tot retrospectiv, să reținem ceea ce inginerul Gheorghe Dogaru, șeful secției, numea „aportul nostru la reducerea importului". Adică. 9 milioane lei valută, numai pînă în prezent, prin construirea de, utilaje care ar fi trebuit importate, precum și cele aproape 6 milioane lei producție suplimentară realizată cu aceste utilaje.

Adrian TAMINA

Pentru sănătatea
tuturorNou! spital județean este cea mai nouă și cea mai mare clădire de interes social din Sf. Gheorghe și din întregul județ Covasna.Această cetate a sănătății — cum o denumesc cu mîndrie localnicii — are aproape 440 de paturi, plasate în camere confortabile, într-o ambiantă plăcută. De toți cei care Intră sau vor intra aici au grijă medici cu experiență ca Tihanyi Lăszld, Darko Zsigmond, Koczka Gyorgy, Simo Ferenc, Latzin Săndor, farmacistul-șef Csutak Ist- vân, care au dovedit ani în șir, nu o dată, priceperea și abnegația lor. Unul dintre el, dr. Strdmpel Erno, a fost martor al inaugurării spitalului construit la Sfîntu-Gheor- ghe în primii ani după eliberare. Acum 1 se spune „spitalul vechi".Alături de noua și moderna Instituție sanitară recent inaugurată, în județ mai există patru spitale teritoriale, sanatoriile de la Vîlcele, Zăbala, Turia și Covasna, dispensare comunale, maternități, dispensare de întreprinderi și școli. O Întreagă rețea care se îngrijește de alinarea suferințelor și veghează ca oamenii sănătoși să nu devină bolnavi.Datorită investițiilor mari pe care statul nostru socialist le alocă pentru sănătatea publică, grijii sale pentru îmbunătățirea condițiilor de viață In toate județele și localitățile, județul Covasna deține un loc fruntaș in eradicarea unor boli infecțioase, în creșterea natalității și longevității. Așadar, azi se nasc copii mai multi și mai sănătoși, iar oamenii trăiesc mai mult. Este unul din aspectele esențiale ale noilor realități din județul nostru, care se dezvoltă armonios, aidoma tuturor județelor patriei 1

MAGYAR! Lafos 
\____________________________________

Satul 
fără divorțuriPuțini sînt aceia care, trecind prin De- seștii Maramureșului, știu că pot alătura atributelor hărniciei oamenilor, dragostei lor pentru păstrarea tradițiilor moștenite de la strămoși și faptul că aici, practic, divorțul este un lucru dat uitării. S-o ascultăm pe deputata Maria Mesaroș. să-i consemnăm gin- durile, uneori de valoarea definițiilor e- tice :— Dacă la noi nu sînt divorțuri — și astă ne face tuturor cinste — înseamnă că tinerii și părinții lor pun preț de seamă atunci cînd se clădește o familie. Căci asta e familia, o construcție. Dragostea este, temelia. Ce pui deasupra ? Cu ce clădești casa ? Doar cu visuri ? Și cu ele. dar muncind. Din greu și zilnic. Pină apar pereții, acoperișul, ferestrele, florile. Adică bucuriile vieții.Petre Got ne spune cu deosebită mîndrie și satisfacție că cele 78 de familii la căsătoria cărora a fost martor de cînd este delegat al stării civile trăiesc in bună înțelegere, în armonie.— Pentru un om din Desești, casa, trăinicia familiei, nevasta și copiii sînt de mare preț, ne spune deputatul Petru Roman. Ne mîndrim cu zeci și zeci de familii puternice care se bucură de respect și servesc drept exemple pentru tineri : Gheorghe Mureșan are 13 copii, dintre care 12 muncesc, Teodor Pop are 8 copii ; 5 dintre aceștia sînt căsătoriți și trăiesc în casele lor. Familii asemănătoare sînt numeroase.Referindu-se la trăinicia familiei, Vasile Tupiță, muncitor la construcții, ne spune :

„pe Nicu al lor" tata, economist Ia o fermă, mama, îngrijitoare la păsări, președintele C.A.P.-ului, vecinii, tot satul.Au avut ei ceva emoții în ultimul an de facultate, în 1967, cind se însurase cu o bucureșteancă. Numai că Nicu a adus bucureșteanca la Iazu, unde o așteptau o casă mare, primitoare, un post de profesoară de matematică. „Vă e dor de București ?“ — o întreb. „De părinți doar, dar curind. și ei se pensionează și vin să locuiască aici".Pe inginerul Păunescu l-am găsit la recoltatul griului. Cu ce se poate lăuda specialistul după șapte ani, de cînd s-a întors acasă ? „Specialistul mai puțin, satul mai mult : de la 13 milioane lei producție globală am ajuns la 18 milioane. De la 4 200 kg porumb la hectar, am. ajuns la 6 430 (pentru care C.A.P. Iazu a primit anul acesta titlul de Erou al Muncii Socialiste), iar acum, cu toată grindina care ne-a lovit pe 500 hectare, scoatem 6 500 pe puțin. La grîu am ajuns de la 2 700 la 4 200. Sînt convins că în citiva ani 8 000 kg de grîu la hectar și 12 000 la porumb (neirigate) nu va fi mult".Greutăți mai sînt — adăugă el — dar avem oameni minunați — harnici, modești, cu bun simț, cu care împărtășim totul.
Alexandru GANEA

Imagini estival®Este sezonul plin și localitățile balneare bihorene dăruie cu generozitate sănătate și putere. Felix și 1 Mai s-au constituit și de această dată în gazde primitoare.Facem scurte popasuri în cîteva hoteluri. ,.Felix" își scrie noi file în cartea de vizită : „Apollo", refăcut în linia sa originală, este mai mult decit un simbol și-și

ții de conducere la nivelul atelierelor, secțiilor sau serviciilor, așa cum s-au petrecut lucrurile la Filatura de lină pieptănată din. Miercurea-Ciuc, la întreprinderea de ață și filatura din Odorheiu-Secuiesc și la alte unități.
E. HANCU

Zile fără nopțiIntr-un moment de demență, apa Buzăului lichidase tot ceea ce aparținuse efortului constructiv al electromontatorilor. Venise ora de abnegație a lui Ismail Aii (șeful lotului de electromontaj Buzău) și a oamenilor săi. Cu devotament și bărbăție, cu neasemuit curaj, Aii trece înot Buzăul du- cind in dinți conductorul viitoarei rețele electrice... „La noi, la electromontaj, nu-1 auzi pe vreunul spunind «nu se poate». Tot ceea ce trebuie făcut în interesul muncii este posibil... «Parașutiștii» mei nu dau niciodată inapoi".— Parașutiști ?...— Așa li se mai spune celor din electromontaj. Cel mai adesea lucrăm la înălțimi de 30—40 de metri... Cit privește faptul că eu am trecut rîul, are q, explicație simplă : eram singurul care știam să înot...Dar n-a fost singurul care a lucrat pînă la epuizare pentru refacerea celor două traversări din zona Ciuta. Alături de el — tovarăși indispensabili, capabili de orice eforturi — s-au aflat mereu Ion și Dumitru Zaharia, Vasile Chiriță, Vasile Stoian, Constantin Valeriu, Mihai Bîrcă, Constantin Gegea. In ceea ce îl privește pe un alt electrician — Gheorghe Lazăr din Cilibia — el s-a prezentat la serviciu cu haine de împrumut. Necruțător, torentul apei i-a luat agoniseala de o viață : casă, mobilă, haine... A muncit cu înverșunare.„Ce să vă spun, s-a lucrat în condiții și într-un ritm pe care nu nl le-am fi imaginat. Am executat traversări peste ape cu o deschidere de peste 500 metri. Asta ar fi însemnat două luni de proiectare și alte două de execuție. Furia apelor ne-a silit să gindim și să proiectăm totul într-o jumătate de oră, să executăm lucrarea în cel mult două zile... Despre plute știam cîte ceva doar din filme. Acum am executat unele traversări prin «metoda plutăritu- lui»... Am întins cabluri de kilometri cu mîinile, și nu cu tractoarele, așa cum învățasem la facultate..." mărturisește inginerul Dumitru Marin.
Constantin BRAESCU

în rind cu toate 
județele țăriiAici, în orașele și satele din județul scăldat de apele Someșului și Sălăuței, străjuit de munții Rodnei și de Călimani — ca și în întreaga țară — oamenii trăiesc zile de mari împliniri. Fabrica de textile de la Năsăud, întreprinderea de in și cinepă din Beclean, Nettexul, fabrica de sticlărie „Menaj" din Bistrița și altele s-au înălțat prin munca lor, iar acum iși realizează primele planuri de producițe. Cei care au construit fabricile trăiesc și bucuria de a fi devenit muncitori cu înaltă calificare, capabili să stăpînească tehnica modernă cu care sint echipate unitățile industriale din județ.

în preajma marii sărbători

ZIARELE JUDEȚENE TRANSMIT

treprinderea de antibiotice — de circa 7 ori, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice — de peste 5 ori, combinatul de fibre sintetice — de 3 ori. Pentru merite deosebite în activitatea economică și tehnică. C.F.S. a fost decorat cu „Ordinul Muncii" clasa I, întreprinderea de antibiotice a primit în două rînduri distincții de fruntașă și evidențiată pe ramură, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice a fost onorată cu diplome la diferite expoziții internaționale. De curind, combinatul de fibre sintetice și întreprinderea de antibiotice au îndeplinit planul cincinal, contribuind substanțial la realizarea angajamentului întregului nostru județ. Trebuie să remarcăm și faptul că industria chimică ieșeană a devenit cunoscută, prin produsele ei, în 30 de țări de pe toate continentele.Pentru cincinalul care urmează nu se prevăd creșteri spectaculoase în privința capacităților productive, dar se va adinei diversificarea producției, va spori mai mult calitatea acesteia,' va crește in continuare eficiența economică. Oamenii muncii din cele trei întreprinderi sint ferm deciși să sporească strălucirea chimiei ieșene în constelația industriei chimice românești.
H. PETRESCU

„Cine muncește, cine vrea să aibă casă și familie bună nu are timp de certuri".în Desești au fost construite sute de case noi, care de care mai arătoase. Atmosfera celor aproape 1 000 de familii, așa cum ne confirmă Gheorghe Tupiță, primarul comunei, nu a fost tulburată de drame familiale. Asupra liniștii marii familii a satului veghează, în fiecare zi, opinia publică. Sînt numeroase acele acțiuni de la căminele culturale, din circumscripțiile e- lectorale care vizează respectarea legilor scrise și nescrise privind unitatea familiei.Această unitate se simte aici pretutindeni. în delicatețea cu care gospodinele își înfrumusețează casa cu cergi și covoare, in liniștea și siguranța cu care își cioplesc bărbații porțile, în cuvintele sfătoase ale bătrînilor. in hainele și obrajii înfloriți ai copiilor. Fiindcă — așa cum ne-a spus una dintre fetele care se gindește la măritiș — dragostea se revarsă din om ca mireasma din floare.
I. PETRIA, Gh. MOLDOVANi*i*

■>

Adevărurile 
simple ale muncii ee»Un vechi sondor, cu vreo 30 de ani de meserie, începută pe vremea cînd, la noi, turlele de foraj construite din lemn, cu performante productive modeste, constituiau incă „ultimul model al tehnicii", mă întreba, cu numai cîteva zile în urmă : „Știi dumneata cit de mare este un centimetru" ? I-am spus pe loc valoarea lui dimensională. M-a privit cu îngăduință.— Privește în jurul dumitale. Ce vezi ? Turle de sonde în foraj. Moderne. Oamenii — petroliștii — cu ochii fixați pe cadranele manometrelor ori cu mîinile pe cleștii grei pentru garniturile de prăjini, urmăresc înaintarea coloanei, centimetru cu centimetru. Fiecare vrea să fie primul care să afle dacă mai e mult pînă „acolo", adică pină la miraculosul strat de lichid vîscos, negru-brun. Adică pînă la rostul muncii lui.Asociez aeastor spuse unele fapte aflate în schelă.Treizeci de tineri din aceeași schelă, cel mai vîrstnic avind... 29 de ani, și-au alcătuit o brigadă a lor. Maistrul de foraj Ion Vrînceanu are doar 26 de ani. Forează sonda 208 T. Tinerii sînt priviți cu multă încredere, iar ei dovedesc că o merită. Timpul neproductiv admis l-au redus cu de peste trei ori, ceea ce înseamnă o viteză sporită de foraj, iar economiile de materiale depășesc milionul...Tot aici, la Tg. Ocna, o remarcabilă reușită in competiția cu rețetele tehnologice. La începutul lunii februarie, inginerul Nicolae Stelian și maistrul mecanic Ion Pur- caru, constructor, prezentau o propunere de instalație pe cit de simplă, pe atit de ingenioasă, menită să realizeze amestecul cimenturilor obișnuite cu cenușa rezultată din arderea cărbunelui în cazanele termocentralei. Calitățile inițiale ale cimentului se mențin, dar greutatea specifică scade, in mod firesc, cu circa 300 de grame la fiecare kilogram din noul material rezultat. Pierderile de ciment în strat sint evitate, eliminate, consumul tehnologic este redus cu. aproape 40 la sută, echivalînd cu economii anuale de 400—500 tone de ciment...Iată numai cîteva din variantele aceluiași drum — drumul spre adevărurile 6imple ale muncii...

Mihai BUZNEA

Piloții de la SulinaSulina, oraș cu arome de legendă, cu parfum de amintiri exotice, s-a schimbat mult. Și cheiul e altul ; s-au ridicat blocuri, s-au reconstruit case... Sulina așteaptă a- cum momentul inaugurării calei de lansare a șantierului naval. Au apărut profesii noi.Există însă o profesie care, de cînd a fost creată, odată cu apariția primelor vapoare pe Dunăre, a rămas statornică, aidoma curgerii fluviului spre mare. Aceasta este profesia de pilot al vaselor maritime pe Dunăre.Fără a fi aureolați de lungi călătorii pe mările și oceanele lumii, piloții maritimi sînt ai apelor mai mult chiar decit orice marinar de cursă lungă, fiindcă timpul lor de muncă, nu se împarte în carturi, ci în misiuni, în curse de mare răspundere, petrecute tot timpul în picioare, pe puntea de comandă.Aici, la Sulina, l-am cunoscut pe Dumitru Ganea, șeful secției de pilotaj maritim, care coordonează activitatea agențiilor de pilotaj din Sulina, Tulcea, Galați și Brăila. „Barba Tache", cum îi spun, cu dragoste toți piloții maritimi, are părul încărunțit de ani. Se ține însă drept.— „Falcone" ? Ehei !... A fost depășit. Acum două luni a urcat în sus „Antony" sub pavilion grec. 31 300 tone !Am discutat mult cu „Barba Tache". Mi-a povestit multe întîmplări, unele trăite de el, altele de alți piloți.— Spuneați că veți ieși curînd la pensie. Ce doriți să faceți in acești ani de odihnă binemeritată ?— Păi, dacă ar fi după mine, tot pilotaj maritim aș face... îmi va fi tare greu șă mă despart de băieți.
Mihai ALBU

Pămîntul „simt®“ 
pe eei eare-1 iubeșteMulți ialomițeni s-au întors acasă, mulți n-au rezistat la chemarea pămîntului, dar am cunoscut puțini care să iubească cu atita patimă locurile de baștină ca inginerul Nicolae Păunescu. De fapt, el a fost mereu acasă. A făcut un popas la București, de unde a venit cu diploma de agronom înapoi, Ia Iazu, unde-1 așteptau cu înfrigurare

„SCÎNTEII"

invită musafirii la surprize. „Nufărul-300" își etalează verticalele, tronînd și deschi- zind ferestrele către lumină. „Internațional" își iese din vatră și-și plombează noile aripi. Vasile Ștefănoiu, director comercial la O.J.T., ne informează că „Pavilionul 10“ crește cu 400 de locuri, „Belvedere" va însemna alte 400 de locuri și bază proprie de tratament, inclusiv unități de alimentație, apoi va urma un complex cu 1 300 de locuri. Plastic spus. Felix se transformă intr-o adevărată u- zină de sănătate. Complexul U.G.S.R. vine și el „în replică" cu extinderea capacității de cazare (500 de locuri) și cu un alt gigant de o mie de locuri, într-o armonie arhitecturală pe care o merită din plin această stațiune.Două mii de oameni stau zi și noapte în slujba celor veniți la odihnă și tratament. Două mii de oameni — un furnicar de hărnicie. Este un angrenaj pe care adesea nu-1 observi, dar care se face simțit peste tot.Beneficiarii ? La această oră, după cum sîntem informați la conducerea O.J.T. și la Complexul U.G.S.R.. în așezările balneare Felix și 1 Mai iși petrec concediul peste patru mii de oameni din toate colțurile țării și din străinătate. Faceți obișnuitul calcul pe serii și sezon (sau sezoane) și veți deduce ușor că anual cîteva zeci de mii de oameni sint atrași și beneficiază de binefacerile Băilor Bihorului.
C. ION

© fenățaaieă 
obișnuită

5La Belobreșca ploua în seara aceea. Ploaia insă nu putea să împiedice un grup de localnici să dea o mină de ajutor la asfaltarea ultimei părți de drum la ieșirea din sat.Am observat apropiindu-se de noi un grup de femei cu sape în spate. De bună seamă, se întorceau de pe cîmp. Printre ele am zărit-o și pe Sofina Jivcovici, una dintre cooperatoarele fruntașe, un activist obștesc deosebit de activ. A acceptat o discuție cu noi, deși era vădit că se grăbește să meargă acasă să-și termine și treburile în gospodărie.De tinără, din anul 1949, an- în care a fost înființată cooperativa agricolă de producție, Sofina Jivcovici devine un om de nădejde al acestei harnice unități agricole. De treisprezece ani este Sofina șef de echipă la brigada legumicolă, care aduce în casieria cooperativei importante venituri bănești, iar pe piață produse de calitate : salată verde, varză timpurie, ceapă, cartofi, roșii... De altfel, alături de Sofina, toate cooperatoarele din Belobreșca sint harnice și inimoase. Le aflăm în cîmp pe orice vreme sau punind umărul la felurite lucrări obștești. ...Ce-am mai putea spune despre Sofina Jivcovici ? Că in anul 1962 a devenit membră a Partidului Comunist Român. Că anul acesta, la alegerile din martie, ca semn de prețuire, consătenii au ales-o deputat în consiliul popular comunal. Că. în această calitate. Sofina Jivcovici își aduce din plin contribuția entuziastă la rezolvarea propunerilor cetățenilor in circumscripția ei e- lectorală. Că e o soție bună și o mamă bună.„Bine, dar toate astea merită oare atita atenție ?“ — se miră interlocutoarea noastră. Merită, credem noi. Și încă din plin.
Dușița ZSIVANOV

Secretara! 
de partidîn ședința aceea, în urma căreia aveam să-l cunosc, intrase pe neobservate, ascultase cu răbdare pe toți cei care vorbeau acolo, nu schițase un gest de aprobare ori de dezaprobare, stătea pe scaun cu pălăria în mină, de parcă singura lui dorință era de a rămîne în continuare neremarcat. La un moment dat a cerut îngăduința să spună și el cîteva cuvinte... Nu a fost timid, cum crezusem, ci calm și ferm, a spus lucrurilor pe nume, n-a menajat situațiile mai „delicate".De 26 de ani, fără întrerupere, comunistul Constantin Cimpoieru este secretar al unei organizații de partid in Stoiceni, comuna Nicolae Bălcescu. S-au mai schimbat ele organizațiile într-un sfert de secol ca denumire și ca structură ; era cindva o organizație a țăranilor individuali, a apărut apoi organizația celor din întovărășire, în fine, s-a înființat organizația din cooperativa agricolă de producție. în tot acest răstimp, Constantin Cimpoieru s-a aflat in fruntea comuniștilor din Stoiceni.Anii au trecut, problemele de astăzi nu mai sînt problemele de atunci, ceea ce nu înseamnă că astăzi se cer mai puțină muncă, mai puțină participare în tumultul ei.Ce a făcut deosebit în viață ? Iată o întrebare la care nu se prea pricepe să răspundă. Ce să facă 1 A muncit la cîmp, a muncit in sat, a muncit tot timpul unde a fost nevoie. Da, au fost greutăți mari, uneori se mai gindește la ele. Ii place, în schimb, să se gîndească la ceea ce este acum de lucru la fermă, în cooperativă, în sat. Mai sint necazuri ? Mai sint, că de ele nu scapă omul niciodată. Tinerii, foarte mulți, prea mulți, pleacă la oraș. Dacă au să plece toți ?... Pe citiva dintre ei trebuie să-i convingă să-și termine studiile. Mai are de convins șl niște soți „mai învechiți" care nu vor să-și lase soțiile la acțiunile obștești, mai are de pregătit cîțiva oameni buni care vor să intre în rîndurile partidului....Are 61 de ani, 5 copii, sute de norme în evidența cooperativei. II cheamă Constantin Cimpoieru șl e secretar de partid in Stoiceni, un sat pe Topolog, în Vllcea.

Iulian MODEI

Este firesc ca, după ce ne-am înnobilat cugetul și înaripat conștiința patriotică re- memorind trecutul celui ce-a fost Apulonul dacic, Apulumul roman, mîndra cetate a Bălgradului, orașul întregirii noastre naționale, să deschidem cartea prezentului a- cestei venerabile așezări, cartea unui prezent demn, măreț și luminos, așa cum l-au visat strămoșii și părinții noștri.într-un timp relativ scurt au prins aici contur germenii industriei socialiste. Cifrele sînt edificatoare : în 1974 producția județului era de 26 de ori mai mare ca în 1938 și de 41 de ori decît cea din 1948. De notat că astăzi județul nostru realizează în numai 14 zile producția anului 1938.Ce s-a întîmplat în acest răstimp pe vetrele municipiului ? După ce în 1965 constructorii au înălțat prima zidire a industriei socialiste, întreprinderea de produse refractare, cîmpia Apulumului intră într-o zodie nouă, primind în așternutul ei fertil noi și noi citadele industriale : întreprinderea „Porțelanul", întreprinderea de utilaje, turnătoria de fontă, Întreprinderea poligrafică, iar în acest an b fabrică de lapte și produse lactate, alături de care s-au dezvoltat și extins capacitățile existente. Iată cum Alba Iulia, orașul vestit prin cetatea sa albă in toată Europa, prin vinul său prezent' la multe festinuri de pe mapamond, prin trecutul său bimilenar, și-a făcut loc tot mai mult în anuarele economice contemporane. Cei ce știau lucra pămîntul, cultiva vița de vie au învățat în scurt timp să coacă argila, să construiască mașini. Dar cîte meserii n-au trebuit să învețe localnicii cînd industrializarea s-a dovedit a fi adevărul cel mai pur al noilor vremuri.In dialogul său cu istoria, prezentul avea să rostească cea mai puternică replică, sortită să-1 consacre ca un mare arhitect și ctitor de cetăti industriale.
Gh, TURCĂ

D® apreape 
cinei ori înconjurul 

ecuatorului 890Î..Și asta într-o lună, Iată cuvinte care, în mod normal, șochează — va spune cineva. Simplă aparentă. Pentru că asemenea realizări sint permanent consemnate de coloana șoferilor forestieri de la Intor- sura Buzăului și autorii lor le privesc ca pe un lucru ce ține de firescul cotidian.I-am cunoscut acolo, în inima muntelui sau la atelierul de reparații, în diferite împrejurări, dar avind aceleași gtnduri, a- celași scop : Unitatea lor să fie mereu in fruntea întrecerii socialiste. Aici trebuie făcută o paranteză : la 30 martie, colectivul de muncă al Întreprinderii raporta realizarea planului cincinal. O încununare a unei munci entuziaste și responsabile.Oamenii de aici vorbesc puțin. Pentru un lucru bine făcut își string, prietenește mina. Munca, viața mai aspră din mijlocul pădurii i-au unit, au dezvoltat în ei un puternic spirit tovărășesc, au făcut din întreaga coloană o adevărată familie comunistă.Nu mai departe, acum cîteva zile, drumul din Valea Zabrătăului devenise impracticabil din cauza ploilor. 150 metri cubi de bușteni așteptau să fie transportați. Nimeni nu putea rămîne indiferent într-o asemenea situație. Șoferii Herme- neanu, Despa, Roșeață, cot la cot cu echipa de intervenție — Ion Neagoe, loan lagăr, secretarul organizației de partid, Stelian Neagovici — au lucrat ore întregi la repararea drumului. A fost scoasă din Bîsca Mare piatra necesară, împrăștiată pe numeroase porțiuni. Deși ploaia și vîntul nu mai conteneau, peste cîteva ore calea era liberă. Un exemplu dintre multe altele de spirit muncitoresc, de datorie împlinită.
I. NEGUUC1
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IPublicul și critica cinematografică au remarcat cotitura ce s-a produs în producția națională de filme — ilustrată de o serie de pelicule ale ultimei stagiuni, grupate calitativ mult mai omogen decît odinioară, cînd reușitele erau sporadice și izolate. E cunoscut faptul că sporul de calitate al filmului de lung metraj este un rezultat direct al atenției și sprijinului acordat cinematografiei de către conducerea partidului, al îndrumărilor date cineaștilor de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Creșterea numărului de filme, o ritmicitate mai susținută a producției în cadrul unei superioare, grarea unui nunchi de talentați în tul autorilor principali de film și. desigur. efortul intens al tuturor lucrătorilor din teritoriul celei dc-a șaptea arte au concurat la reușitele ultimei perioade. Există deci temeiuri sigure ca acest spor calitativ să decidă o continuă creștere valorică

exercite plenar. E foarte important să menținem și să întărim curentul de opinie în sprijinul respectării criteriilor de valoare în toate compartimentele creației, să respingem cu fermitate tentația mulțumitului cu puțin, climatul călduț care favorizează superficialitatea, manifestarea imposturii.Afirmarea pregnantă și angajată a noului, a idealurilor societății noastre ne obligă să privim cu maximă seriozitate evoluția și problemele de perspectivă ale cinematografiei, concluziile experienței noastre îndeosebi in ce privește abordarea artis-

că In mod obligatoriu prezentarea la fel de profundă și neschematică a realității, a conflictelor ei.Ne obișnuisem să așteptăm (inutil, imposibil) „marele film al actualității". Experiența, viața ne-au convins că nu poate fi vorba despre un singur „mare film", care să spună totul, ci, de fapt, despre o serie întreagă de filme care — eliberate de difuz și echivoc — să surprindă, fiecare în parte (deci și în ansamblul lor), sensul profund al marii noastre actualități, mișcările esențiale ce se produc in universul intim al contemporaneității.

sau în virtutea unei nejustificate „autocenzuri" cred că dramatismul e incompatibil cu realitatea noastră, comit o evidentă eroare. De fapt, dramatismul se refuză în condițiile unei mize mici, neînsemnate și desigur că tragismul aplicat artificial unui conflict minor devine anacronic și ridicol. Conflictele grave pretind însă înfruntări grave, vii. captivante, și nu apă de trandafiri și culori firave. Despre realitatea fierbinte a zilei de azi nu se poate vorbi decît pătimaș, vibrant, sincer. Culorile dulci care sfidează cu bonomie realitatea, po- leind-o fără a fiorganizări inte- mă- tineri fron-
necesar, fac parte dintr-o concepție de viață suficientă și flască în ultimă instanță, retrogradă, asocială. în efortul de a elimina' din filmele noastre e- dulcorarea și ambiguitățile de tot soiul, de a repudia eschivarea din fața adevărului complex, viguros și tonic al realității noastre socialiste. nu trebuie desigur să alunecăm în cealaltă extremă —

Sub egida Consiliului National al Frontului Unității So
cialiste, Uniunea scriitorilor din Republica Socialistă Româ
nia organizează miercuri, 20 august 1975, ora 18, în Sala 
mică a Palatului Republicii un festival omagial de poezie 
contemporană românească

Poeții antă marea sărbătoare 
a eliberării patrieiCuvîntul de deschidere va fi rostit de Virgil Teodorescu. președintele Uniunii scriitorilor. Vor citi din lucrările lor poeții : Florența Albu. Alexandru Andrițoîu. Camil Baltazar, Ion Bănută. Vlaicu Bârna. Mihai Beniuc, Franz Bul- hardt, Emilia Căldăraru, Radu Căr- neci, Dan Deșliu, Ioana Diaconescu. Ștefan Augustin Doinaș. Nicolae Dragoș, Dinu Flămînd. Constantin

Florea, Eugen Frunză, Mihal Ga- vril, Grigore Hagiu. Ion Horea. Tralan Iancu, Dumitru M. Ion, Marki Zoltan, Florin Mugur, Dan Mutașcu, Gelu Naum, Constantin Nisipeanu, Darie Novăceanu. Ștefan Popescu. Veronica Porumbacu, Nichita Stănescu, Szemler Ferenc, Virgil Teodorescu, Gheorghe Tomo- zei, Tiberiu Utan, Romulus Vul- pescu, Violeta Zamfirescu.

r

a producțiilor românești. pentru “ ca așteptările marelui număr de iubitori ai filmului din tara noastră să se Împlinească intr-o cinematografie matură, vie, cu un glas propriu al ei, Încadrată prestigioasei culturi și arte socialiste a patriei.Pentru aceasta e necesar să ne examinăm cu luciditate activitatea, e necesară o creștere substanțială a exigenței individuale și colective a celor care lucrăm în cinematografie. Este vorba, de pildă, despre atitudinea noastră față de scenarii — despre faptul că, In dorința legitimă de a face filme, ni se întîmplă încă să susținem și să reușim a introduce uneori în producție scenarii nefinisate, fără o acoperire valorică, surse ale unor pelicule care fac concesii unui gust restrîns sau facil ; aici este implicat, desigur, și producătorul, a cărui menire este să asigure orientarea, ținuta de ansamblu a creației, preîntlmpinînd orice concesii ar- tistice-ideologice, inclusiv cauzele ce pot genera sau favoriza „rabaturile" calitative. Dar lucrul cel mai important este să ne coordonăm eforturile In direcția îndeplinirii — Ia cote artistice cît mai înalte — a obiectivelor esențiale ale cinematografiei naționale. In așa fel Incit funcția ei social-educativă să se

tică a actualității. în acest sens, printre cîștigurile principale proprii celor mai reprezentative dintre ultimele filme românești (orientate spre actualitate nu numai prin intenții sau mărturisiri de credință) — una dintre cele mai importante mi se pare diversitatea. Inspirin- du-se nemijlocit din viață, filmele respective au dobîndit o respirație mai profundă decit cea pe care o permiteau, în anii trecuți, temele abstracte, prestabilite și catalogate „de actualitate", dar neaderente la pulsul vieții. Astfel, fără a mai fi catalogate drept producții „despre agricultură", de pildă, sau „din industria grea" — s-a reușit o comedie vie și tonică consacrată unor realități rurale și un film despre credința încăpățînată a unui inginer dintr-o uzină în viabilitatea invenției sale. Pentru că nu enunțarea temei determină implicit și importanța ei. ci felul cum e tratată. Temă majoră înseamnă tratare majoră, in adîncime, detectînd în oameni ideile pe care aceștia le dispută, susți- nînd prin conflicte de idei triumful principiilor noastre. Procesul dialectic care presupune biruirea unor obstacole, a unor concepții și mentalități retrograde, anacronice, impli-

E calea cea mai viabilă, cred, pentru cinematograful zilei de azi a- ceastă posibilitate — și necesitate — de inspirație directă din viață. Cu ani în urmă, nepornind de la oameni și de la realitate, sistemul de lucru al majorității scenariilor era Invers, de la temă spre eroi și nu de la oameni spre ceea ce ei determină, definesc și Înnobilează. Epuizasem zone întregi tematice fără să fi afirmat un singur personaj viu. credibil. Pe de altă parte, o anume credință despre „tipic", îngust și dogmatic înțeles cîndva, refuza individualitatea eroilor, autenticitatea din realitate. De aici culorile trandafirii și dulcegăria pripășite încă pe ici pe colo, prezentarea simplistă a realității noastre în care tocmai complexitatea transformărilor revoluționare, realizate deseori cu dificultăți și renunțări, cu trudă și înfruntări decisive, definesc o dimensiune nobilă a prezentului, adevărul și miracolul lui. Cîteodată mai ocolim încă, cu bună știință, conflictele grave, înfruntările dramatice semnificative, deși rolul social al artei, contribuția cinematografului la perfecționarea societății, a oamenilor presupune abordarea directă a realității în dinamica ei. Acei dintre noi care din comoditate

Ia fel de neade- ------------------------ vărată și sterilă— a prezentării decolorate, cenușii și plate a zilei de azi ; creațiile cele mai împlinite ale ultimei stagiuni au dovedit concludent că cineaștii noștri au capacitatea de a descifra și de a aduce pe ecran, cu veridicitate, problematica majoră a actualității. E necesar să perseverăm pe acest drum, conștient! de misiunea noastră, de responsabilitatea noastră față de societate — responsabilitate artistică și implicit politică, cetățenească. E necesar să milităm pentru o cinematografie angrenată — într-un front larg — în efortul de autodepășire al întregii națiuni. Pentru creșterea gradului do autenticitate și de angajare socială a filmelor noastre.Cinematografia noastră trebuie să-și spună cuvîntul limpede și răspicat. un cuvînt distinct al ei. specific țării noastre, care să ne reprezinte și care să fie recunoscut in lume. Dezvăluind tot mai profund și mai adevărat superba noastră realitate, arătînd lumii oamenii minunați care o construiesc, filmul românesc va deveni cu siguranță mesagerul așteptat al ideilor țării, dobîn- dind distincția și personalitatea politicii patriei noastre, fermitatea ei.
Andrei BLAIER

Sesiune științificăîn cinstea celei de-a XXXI-a aniversări a insurecției naționale armate antifasciste și antiimpe- rialiste din august 1944, Facultatea de istorie a Universității din București a organizat luni o sesiune științifică.După cuvîntul de deschidere rostit de prof. univ. dr. Ștefan Ștefâ- nescu, decanul Facultății de istorie, au fost prezentate referatele : „Insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și însemnătatea sa în istoria poporului român" de prof. univ. dr. Aron Petric, director adjunct al institutului de istorie „N. Iorga", „Elaborarea Declarației Blocului Național Democratic" (1944) de dr. Vasile Liveanu, șef de sector la institutul de istorie „N. Iorga" ; „Transformări economica și social- politice în România in anii revoluției democrat-populare și al construcției socialiste" de conf. dr. Gh. Gh. Ioniță ; „Ecoul eliberării României de sub dominația fascistă In presa centrală din țara noastră, 23 august 1944—25 octombrie 1944“ de asist, univ. Vasile Budrigă și „23 August — direcții noi de cercetare" de dr. Florin Constantiniu.

Premiero filmului 
„Evadarea"Luni seara a avut loc la cinematograful „Scala" din Capitală premieșa filmului românesc „Evadarea", producție a Casei de filme 1. Evocînd un moment din lupta trupelor române, alături de cele sovietice, pentru eliberarea Cehoslovaciei, filmul este realizat după un scenariu de Francisc Munteanu, în regia lui Ștefan Traian Roman. Imaginea este semnată de Octavian Bastl. în distribuție figurează Gheorghe Dinică, Jean Constantin, Emmerich Schaffer, Ion Bog, Emanoil Petruț, Silviu Stănculescu, Ion Marinescu, Constantin Codres- cu, Constantin Guriță, Mihal Pălă- descu, Iulian Necșulescu.

ExpozițieLa Biblioteca județeană Dolj a avut loc vernisajul expoziției „Pe drumul gloriosului august". Expoziția înmănunchează peste 100 de hărți, fotografii, planșe ilustrînd e- venimentul aniversar, precum și numeroase lucrări ce reliefează dezvoltarea economico-socială și culturală a României și a județului Dolj in cei 31 de ani de la eliberare. (Nicolae Băbălău).

Ne-a telefonat la redacție bucureșteanul Gheorghe Deac, tatăl copilului despre care sîm- băta trecută scriam la rubrica noastră că dispăruse din preajma locuinței încă de la 19 iulie.Văzînd în „Scînteia" anunțul și fotografia, conducerea Casei copilului din Buzău a comunij cat că băiatul respectiv se află in îngrijirea sa de mai multă vreme. îl adusese cineva care II găsise rătăcind printre șinele de tren In gara din localitate.Părinții, fericiți, aduc mulțumirile lor călduroase tuturor celor ce l-au ajutat să-și găsească băiatul.
„Fetița44

D. MICU

A fost găsită, tn fata unei 
combine. în lanul de griu al 
I.A.S. Pietreni — Constanta. 
Avea doar citeva zile de cind 
văzuse pentru prima dată lu
mea. Noroc că mecanizatorul a 
oprit brusc și, luind-o în bra
țe, a fugit cu ea la directorul 
unității : „Ce facem cu ea 2“ 
„O adopter eu pină la majorat" 
— a răspuns directorul, numin
d-o pe loc „Fetița". Acum are 
aproape două luni, mănincă lap
te din castron, se plimbă 
grădină ca la ea. acasă și cind 
inginerul Septimiu Tilicea 
acasă, ii sare in brațe.

„Fetița" este... un pul de că
prioară, care ar fi putut să nu 
mai fie.

prin

vine

„Gîndirea" și gîndîrismulInteresul manifestat de cercetarea istorico- literară din țara noastră pentru principalele curente ideologice din artă, pentru creația artistică, in general, din teritoriul spiritualității românești s-a materializat în ultimii ani în numeroase și, de multe ori. reprezentative studii cu caracter monografic, care includ, în virtutea realităților culturii noastre, și problematica vastă a presei literare. în- tr-adevăr. numeroase curente culturale au fost legate ori s-au afirmat prin mijlocirea unei reviste. Nu se poate vorbi de junimism fără a se cerceta „Convorbirile literare", despre poporanism separat de „Viața românească", despre materialism dialectic și istoric omițîndu-se „Contemporanul". Se poate spune că In momentul de față, prin efortul conjugat al istoricilor literari — cu sprijinul editurilor specializate — beneficiem de cercetări substanțiale, de o remarcabilă ținută științifică, în stare să lumineze, din unghiuri multiple. realitățile trecutului nostru cultural.în această orientare generală pentru valorificarea moștenirii culturale trebuie inclus și recentul studiu „«Gîndirea» și gîn- dlrismul", publicat de D. Micu în colecția „Momente și sinteze" a editurii ,.Minerva".D. Micu își asumă, nu pentru prima oară, o misiune ale cărei dificultăți sînt evidente : vastitatea materialului. caracterul ete- roclit al acestuia, posibilitățile și, totodată, cerințele multiple de abordare, predominanța unor aspecte extra- literare etc. Organizată In patru mari compartimente : „Istoric", „Fundal de epocă", „Literatura în «Gin- direa»" și „«Gîndirea» in context național și universal", lucrarea este o sinteză cuprinzătoare și, din multe puncte de vedere, capitală pentru înțelegerea rolului și a locului acestei publicații și a curentului stîrnit de ea în viața românească interbelică.

Premisele lucrării sînt comune istoriografiei noastre din ultimele decenii : „Ideologic,«Gîndirea» s-a situat la antipodul periodicelor de orientare democratică, progresistă și rationalists. Promotoare a unei direcții obscurantiste, revista s-a situat de partea forțelor reacționare celor mai agresive, ajungind în ultimii ani de existență să se angajeze total în serviciul fascismului". După ce cercetează In profunzime, cu o bogată ilustrare, cu citate din lu

crările reprezentative publicate in periodic, autorul conchide : „îmbrățișînd... mai toate sectoarele culturii, «Gîndirea» a adoptat cu consecvență în diverse probleme o poziție convergentă cu orientările antimate- rialiste de marcă iraționalistă și spiritualistă din gîndirea europeană a timpului. Nota specifică a ideologiei sale e dată de accentul religios...". Așa cum, în domeniul politic, în cea de-a doua parte a activității sale, a propagat și susținut forțele cele mai obscure ale reacționarismului intern. Realitate evidentă, pe care D. Micu o reliefează în paginile lucrării ca pe o concluzie irefutabilă.Amploarea demonstrației, spiritul științific în care se realizează, cu apăsate sublinieri polemice și, pe alocuri, cu accente pamfletare, degajă i- maginea complexă, contradictorie, drumul sinuos al involuției publicației, caracterul său neunitar în abordarea unor aspecte importante ale culturii noastre. Autorul decantează prjn filtrul criticii științifice, mate- rlalist-dialectice, multitudinea de aspecte din activitatea publicației, Ie privește obiectiv și

nuanțat, în funcție de numeroșii factori de- terminanți, combate și blamează orientarea de ansamblu a revistei sau a fiecărui colaborator în parte, acolo unde este cazul, dar totodată, cu același spirit obiectiv, separă din vălmășagul faptelor acele sclipiri de gind și artă curată prezente și aici, prin colaborarea, efemeră sau constantă, a unor scriitori de mare valoare și prestigiu din perioada interbelică. Prin distincția pe care o operează între orientarea generală a publicației șl activitatea ideologică și artistică a unora din colaboratorii săi de frunte, autorul a definit caracterul eclectic și deopotrivă pluralitatea programatică, cel puțin pînă în ultimii ani ai existenței revistei. în virtutea acestei metodologii, D. Micu realizează o serie de micromonografii. pe genuri literare, ale creației unor cunoscuți scriitori și critici care au colaborat la a- ceastă publicație. Calea ne apare ca unica posibilă și rezultatele sînt evidente, în acord cu spiritul constructiv al acestei lucrări. Accentul este pus pe materialul recuperabil, pe ceea ce se poate păstra în fondul imperisabil al culturii și artei noastre, pe acele valori pozitive — ideologice și artistice — ce au răzbit — tocmai prin dimensiunile lor umane superioare — dincolo de coloanele unei publicații defuncte.Lucrarea, în ansamblu, se remarcă prin amploarea investigației, deși ne-am fi așteptat ca unele aspecte ce țin de explicarea fenomenului gîndîrist să depășească caracterul general al fundalului de epocă. într-o cercetare de asemenea dimensiune rămin, desigur, unele aspecte ce se cer aprofundate. Aceasta nu diminuează insă meritele lucrării lui D. Micu, care realizează o sinteză atit de necesară asupra unui moment fră- mîntat din Istoria culturii noastre.
Emil VASILESCU

„PARTID - 
COLOANĂ INFINITĂ 

A ȚĂRII"Sub acest generic s-a desfășurat Ia Rm. Sărat (Buzău) cea de-a doua ediție a concursului de poezie patriotică dedicat sărbătoririi zilei de 23 August, deschis tinerilor din cenaclurile literare ale caselor de cultură. Cei 25 de con- curenți, membri ai cenaclurilor de creație ale caselor de cultură din Brăila, Focșani. Rm. Vîlcea, Odo- bești, Cislău, Rm. Sărat și Buzău, au prezentat o parte din cele mai izbutite creații proprii. în încheierea concursului a avut loc o șezătoare literară. (Mihai Bâzu).
SĂRBĂTOARE LA OAȘALa Oașa. pe valea Sebeșului, a avut Ioc o interesantă manifestare cultural-artistică dedicată muncitorilor forestieri. Programul a cuprins un concurs de îndeminare al drujbiștilor, programe ale unor brigăzi artistice de agitație, evoluții ale unor ansambluri artistice de a- matori. La manifestare au luat parte muncitori forestieri din bazinul Sebeșului, constructori hidro- energeticieni din această zonă, cetățeni din localitățile de pe valea Sebeșului, turiști. (Ștefan Dinică).
MUZEUL ARHITECTURII 

POPULAREDuminică, in localitatea Curt'soa- ra-Gorj, în prezența tovarășului Gheorghe Paloș, prim-secretar al comitetului județean de partid, a fost inaugurat Muzeul arhitecturii populare din Gorj. Incununînd eforturile stăruitoare ale unui grup de pasionați cercetători ai artei populare de pe meleagurile gorjene, muzeul în aer liber constituie o nobilă operă de valorificare și conservare a unor inestimabile monumente arhitectonice, de educare a noilor generații in spiritul respectului și prețuirii față de tradițiile și valorile culturale ale poporului nostru. Sînt prezentate aici case și diverse alte construcții tipice satului gorjean, unelte și mecanisme care ilustrează bogatele tradiții etnografice și folclorice, istoria, viața și munca, frumusețea morală și înalta simți-<î artistică a locuitorilor acestui colt de tară românească. (Dumitru Prună).

Un nou complex turistic: 
„RĂREȘ0A1A"începînd de azi, cei cars străbat drumurile spre Nordul Moldovei găsesc In orașul Hîrlău. din județul Iași, un nou complex turistic, denumit „Răreșoaia". Se află in centrul orașului Hîrlău. Este o construcția realizată după un proiect al arhitectului ieșean Gheorghe Cheptea, care a conceput, în stilul propriu localităților moldovenești, sub același a- coperiș, camere de cazare cu 60 locuri, restaurant fi cofetărie, o braserie șl

o cramă care totalizează peste 500 locuri la mese. Interioarele camerelor șl ale spațiilor de servire au a ambiantă plăcută, redată de finisajul realizat cu mult gust (din tencuieli aparente care alternează cu lemn de fag), cît și de mobilierul adecvat.Avînd aceste condiții, complexul turistic „Răreșoaia" — unitate a u- niunii județene a cooperației de consum — stă la dispoziția vizitatorilor cu mîncăruri specific moldovenești. (Manole Corcaci).

Există părinți care doresc să dea capiilor lor nume cît mai năstrușnice. La starea civilă din Galați, frunzărim registrul năs- cuților și. alături de multe frumoase nume românești, găsim și destule bizarerii : Giani, Tyby, Monya. Lorelai. Arthur, Ulise, Cerasela, Boby. Robert, Arsinela, Doremi, Prometeu, Ioâla ș.a.Ne întrebăm cu ce-or fl păcătuit pruncii de azi ca mai tîr- ziu să fie nevoiți să-și stilceas- că limba pină să-și poată pronunța numele. Ca să nu mai vorbim de zîmbetele concetățenilor cind vor auzi că pe fetița aceea frumoasă o cheamă Io61a !

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoalâ.
10,00 „Vino iute dorule" — rfntece 

populare.
10,15 Film artistic : „Vanlna Va- 

nlnl". O producție a studiou
rilor de televiziune din 
R.D.G.

12,00 Telex.
16,30 Teleșcoală o Mens Sana in 

corpore sano ; Curs de prim 
ajutor (III) ; Igiena de fle
care zi.

17,00 Telex.
17,05 Opereta contemporană ro

mânească.
17,25 Scena — emisiune de actua

litate și critică teatrală.

17,48 CIntec, joc și veselie. Melo
dii populare.

18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

10,45 Muzică distractivă.
19,00 Teleglob : Etiopia.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Documentar TV o j.Orele ■- 

zlnel".
20.20 Teatrul liric TV.
21.40 A la Espanola. Program mu

zical realizat de Televiziunea 
spaniolă.

12,10 24 de ore.
PROGRAMUL TL

20,00 Film serial „Inginerul Pron- 
ceatov“ (episodul 3).

20.40 Idei contemporane. Ipos
tazele sentimentului istoriei 
in contemporaneitate.

21,00 Telex.
21,05 Din filmoteca TV.
21,60 Tezaur de etntec românesc. 

Fragmente din baletul „Vă
paia" de Mlrcea Chiriac.

„SĂRBĂTOAREA 
NUFĂRULUI"în vecinătatea comunei Mihăeștl (Vîlcea) se află un lac a cărui floră originală prezintă toate caracteristicile specifice celei din Delta Dunării. în acest cadru pitoresc s-a desfășurat duminică cea de-a 5-a ediție a manifestării cultural- artistice intrate In. tradiție sub numele de „Sărbătoarea nufărului". Organizată de comitetul județean U.T.C., în colaborare cu comitetul județean pentru cultură și educație socialistă, acțiunea s-a bucurat de o largă participare. (Ion Slan- clu).

COMEMORARE 
IOAN SLAVICILa Casa de cultură din orașul Panciu a avut loc o manifestare consacrată semicentenarului morții lui loan Slavici, Cu acest prilej au fost evocate personalitatea scriitorului, viața și opera acestuia. Manifestarea comemorativă s-a încheiat cu un pelerinaj la mormin- tul scriitorului, unde au fost depuse coroane de flori. (Dan Drăgu- lescu).

Mi-e rușine să scriu a- ceste rinduri. Mi-e rușine de nerușinarea celor care le-au pricinuit. Și, totuși, le scriu. Pentru că trebuie scrise.Ne-o cer muncitorii care au făurit „Gloriile", tractoarele. grapele, cei ce au plămădit în vetre de toc metalul, țăranii cooperatori sau mecanizatorii care au stropit pămintul cu rouă frunții și cărora le-a crescut in ochi și-n inimă bobul de cind l-au semănat ; oștenii ințbrăcați în uniforma de aparare a patriei, care au alcătuit un scut de apărare, pe diguri. în ape. pe cîmpul mănos strivit de tăvălugul stihiilor ; ne-o cer să le scriem elevii și studenții care-și fac antrenamentul de viață în marile sanctuare ale muncii, învățînd să prețuiască munca și fructul muncii.Ei slnt sute și sute de mii. Milioane. Ce efort sublim au făcut acești oameni ca din lanurile mlăștinoase, din lanurile inundate — de oriunde a tîșnit un spic de grîu — cu seceri (pe care multi le-au uitat sau pur și simplu nu le-au folosit niciodată), a- fundați in mii și-n apă pînă la glezne, pînă la genunchi, pină la brlu, să salveze griul primejduit, să nu lase spicul să putrezească, să vindece cicatricele pă- mintulul șl că trimită bo

bul tn hambare ! E bine și trebuie să ne amintim mereu că-n momentele acelea dramatice, ale luptei de pe frontul inundațiilor, al recoltării, chiar și în acele condiții, niciodată, în nici o clipă și niciunde nu s-a pus problema că brutăriile n-a'r avea din ce să-și facă aluatul. Pîinea — cît ne-a

egale. In patru rații — că atît a stabilit cineva rația de piine. Unii o mă- nincă ; alții servesc mai puțin. Rămin pe masă resturi, resturi de piine cit pumnul. Din comoditate și lene nu se servește piine tăiată felii. în așa fel ca fiecare abonat să consume pe îndestulate numai atit

trebuit — n-a lipsit din nicl-o casă, de pe nici-o masă.Acești oameni — milioane — cunosc bine și gustul, și prețul, și noblețea pîinii. în numele lor am mai scris și scriem din nou despre... cum să-i numesc pe cei care suferă de acea Infirmitate morală, civică, a bunului simt, care li face a- desea ca, alături de noi, sub ochii noștri, să batjocorească plinea ?Priviți In jur. în cantine. Pîinea de un kilogram este tăiată în patru părți

cît 11 este necesar. în restaurante șl alte unități de alimentație publică rămin pe masă chifle „ciupite" ; alteori, ca să se facă ordine. se adună pe făraș pîinea ! Și cresc grămezile de resturi... Cine-și închipuie că ne prisosește Intr-atit piinea Incit să ne putem permite extravaganțe, generozitate in a o risipi ? „Am plătit-o. Fac ce vreau cu ea" — îl auzim pe cîte unul. Ce s-ar întîmplă oare dacă această replică arogantă, sfidătoare ar fi spusă undeva, în mijlocul oa

menilor care au cules și culeg recolta acestui an, a celor care cunosc cel mai bine prețul adevărat al pii- nii ? Și-l judecă nu după cel înscris pe nota de plată — infim fată de orice altă consumație — ci după cel al sudorii curse pentru fiecare bob ?Spiritul de economie, grija pentru buna gospodărire a materiilor prime și materialelor, pentru felul cum folosim și prelungim viața sculelor și mașinilor cu care lucrăm, atitudinea necruțătoare fată de orice risipă în fiecare întreprindere, secție, atelier sau loc de muncă trebuie să ne devină un reflex conștient. Nici o risipă nu poate fi. prin urmare, astăzi scuzată. Cu atît mai mult risipa față de ceea ce reprezintă la noi obiectul unui cult, unei venerații.Piinea țării e pe masa fiecăruia. Avuția tării — materii prime și materiale, mașini și scule, atîtea alte valori — în mîinile noastre, aîe fiecăruia. Cel care nu le respectă, nu se respectă pe sine, nu-și respectă părinții, tovarășii de muncă, munca. Să nu ne fie rușine de nerușinarea lor. Să le-o spunem răspicat, oriunde ii Intîlnim.
Constantin MORARU

Moș Petruță Al. Gherasim, 
din Dersca-Botoșani — om la 75 
de ani — ieșise cu vitele la 
pășune, pe marginea drumului 
Bădrăgăneștl — Hilișeu. Cum 
știa că drumul era presărat cu 
bălți, și-a luat cu sine un hir- 
leț și un topor, tn timp ce vi
tele pășteau liniștite, moșul a 
acoperit cu pămint mai multe 
ochiuri de apă, după care a re
parat și un podeț ce fusese mult 
deteriorat, dregind astfel o btt 
nă porțiune de drum. „Nu tiJa- 
fost greu să faci atita treabă ?“ 
— a fost întrebat. „Greu e să-ți 
pierzi timpul, dacă toată viața 
te-ai învățat cu munca" — 
răspuns moșul... ca să audă 
unii tineri de prin sat.

SIIoachim Petrovici (38 de din Rădăuți) conducea autoturismul propriu. în apropiere de Amara, a adormit la volan. Urmarea, inevitabilă : mașina a nimerit într-un pom de pe partea stingă a șoselei. Au decedat atit șoferul, cit și — ulterior; la spital — cei doi fii ai săi. care-1 însoțeau.Din păcate, la redacție mai avem știri și despre alte accidente provocate de faptul că unii șoferi pleacă la drum obosiți și adorm apoi la volan.

I

I

ROMANIA-FILM prezintă pe ecranele Capitalei

„FRANZELUȚA", producție a studiourilor poloneze. Cu : Katarzyn Dabrowska, Bar
bara Wrzesinska. Regia : Anna Sokolawska

Fălticeni. In bufetul „Macul 
roșu". Dumitru Onisii (electrici
an la cooperativa de consum 
din localitate) bea liniștit citeva 
pahare cu vin. In bufetul „Sti- 
nișoara", Dumitru Bobuțan 
(tlmplar la I.C.S. Mixt) și Va
sile Ginju (zidar la aceeași u- 
nitate) beau cuminți citeva hal
be cu bere.

Și ce-i cu asta 2 — veți în
treba, surprinși, probabil, că am 
consemnat două situații banale. 
Ce să fie 2 Mai nimic ! 
doar că toți trei se găseau, 
același timp, și la local, și 
serviciu. La local — în fapt ; 
serviciu — in fișa de pontaj.

Atîta 
în 
la 
la

Rubricd redactatâ de
Gheorghe MÎTROI
cu sprijinul 
corespondenților „Scintel!

I
I



SClNTEIA — marți 19 august 1975 PAGINA 5

Primul ministru al Republicii Turcia, 
Suleyman Demirel, va face o vizită 

oficială în RomâniaLa Invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român. Manea Mănescu, primul ministru al Republicii Turcia,
Întîinire la C. C. a! P. C. R.Luni dimineață, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul Kostas Partassides, membru al Biroului Politic al Partidului AKEL

(Urmare din pag. I)tovarășe secretar general, că în actualul cincinal am înregistrat succese de seamă și în îndeplinirea indicatorilor calitativi ai activității economice. Astfel, productivitatea muncii a crescut cu 41.2 la sută, obtinîndu-se pe această cale 72 la sută din sporul producției industriale, iar prin reducerea cheltuielilor de producție s-au obținut peste plan beneficii în valoare de 210 milioane lei ; calitatea produselor a cunoscut, de asemenea, un continuu proces de îmbunătățire.Rezultatele înregistrate in dezvoltarea economică au creat premisele materiale necesare ridicării continue a nivelului de trai al populației județului. în acest cincinal, în Maramureș s-au dat în folosință 10 074 a- partamente, 463 săli de clasă. 2150 locuri in creșe, grădinițe și case de copii, precum și alte obiective social- culturale.Toți locuitorii județului nostru — se spune în telegramă — vă adresează, cu nețărmurită recunoștință, cele mai alese mulțumiri pentru ajutorul permanent pe care-1 primim din partea conducerii partidului, pentru indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat dumneavoastră personal. 

Suleyman Demirel. va face o vizită oficială în Republica Socialistă România în perioada 27—29 august a.c. (Agerpres)

din Cipru, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în tara noastră. La întîinire, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.

mult iubite tovarășe secretar general. și care au contribuit in mod ho- tăritor la obținerea succesului pe care vi-1 raportăm astăzi.Cincinalul 1976—1980 deschide și în continuare noi și mărețe perspective privind dezvoltarea armonioasă a potențialului economic, social-cultural al tuturor localităților maramureșene.Comitetul județean de partid — încheie telegrama — asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că locuitorii Maramureșului nu vor precupeți nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a mărețelor obiective stabilite de istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea pentru înflorirea și prosperitatea României socialiste, pentru ridicarea neîntreruptă a bunăstării materiale și spirituala, a gradului de civilizație al întregului nostru popor.Ne exprimăm încă o dată recunoștința noastră fierbinte față de contribuția deosebită pe care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pusă în slujba fericirii poporului român, a cauzei socialismului și păcii în lume.

Cronica zilei
La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român a sosit în Capitală, într-o vizită de prietenie, Azfar Kamal, membru al Comitetului Central al Partidului Poporului din Pakistan, președintele organizației din zona Karachi a a- cestui partid.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășul Constantin Drăgan, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., de activiști de partid.

★Cu ocazia aniversării proclamării Independenței Republicii Gaboneze, Institutul român pentru >relațiile culturale cu străinătatea a organizat, luni, o manifestare culturală.Tudose Diaconu, consilier în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a împărtășit, cu acest prilej, impresii de călătorie din Republica Gaboneză.La manifestare au participat reprezentanți ai I.R.R.C.S., ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Jean-Firmin N’Gondet, ambasadorul Republicii Gaboneze la București, membri ai ambasadei.
★Un colectiv al ansamblului artistic „Rapsodia română" al Consiliului Central al U.G.S.R. va întreprinde un turneu în Grecia, în perioada 22 august — 5 septembrie. Programul spectacolelor va cuprinde cintece și dansuri inspirate din nesecatul tezaur folcloric al patriei noastre.(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 și 22 august. în țară : Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi locale, cu caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice, mai frecvente în jumătatea de vest a țării. în zonele de deal și de munte, îndeosebi în prima parte a intervalului. Vîntul va sufla potrivit, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura aerului va înregistra o scădere ușoară, minimele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai coborite în depresiunile din estul Transilvaniei, iar maximele între 20 și 28 grade. în București : Cerul va fi variabil. Ploaie de scurtă durată după-amiaza. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Vizita delegației 
parlamentare americaneDelegația parlamentară americană, condusă de Carl Albert, președintele Camerei Reprezentanților din Congresul S.U.A., a făcut, luni dimineața. o vizită prin Capitală.în cartierul Titan, reprezentativ pentru activitatea de construcții de locuințe din ultimii ani, Mircea Dima, arhitect-șef al municipiului București, a înfățișat oaspeților cele mai importante realizări din această zonă a Capitalei, preocupările actuale și de perspectivă ale edililor orașului în domeniul construcțiilor sociale și culturale. Parlamentarii a- mericani au vizitat, apoi. Institutul național de gerontologie și geriatrie, unde prof. dr. Ana Aslan, directorul institutului, le-a vorbit despre succesele școlii românești de gerontologie, despre eficiența metodelor de. tratament utilizate de specialiștii români.în continuare a fost vizitată o modernă unitate electronică, profilată pe echipamente periferice pentru calculatoare, realizată în cooperare cu firma „Control Data Corporation** din S.U.A.Cu acest prilej, oaspeții au fost informați asupra activității acestei unități semnificative pentru cooperarea economică româno-americană, despre calitatea produselor, perspectivele creșterii producției și asimilării de noi echipamente. 'La vizita în această întreprindere au luat parte Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Alexandru Necula, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii.Erau prezenți Harry G. Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.

★Luni după-amiază, delegația parlamentară americană, condusă de Cari Albert, președintele Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A.. s-a intîlnit cu redactori ai presei centrale, Radioteleviziunii și Agenției române de presă — Agerpres, cu corespondenți ai presei străine acreditați la București.Au fost prezenți Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale. alte persoane oficiale.Erau de față, de asemenea. Harry G. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei.în cadrul unei declarații preliminare. președintele Camerei Reprezentanților din S.U.A. a exprimat satisfacția sa și mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu pentru contribuția esențială la promovarea si dezvoltarea relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și România, pentru întrevederea acordată și convorbirea avută cu membrii delegației parlamentare americane la 15 august în stațiunea Neptun.Am avut cinstea să-1 întâlnesc a- nul trecut în Statele Unite pe președintele Nicolae Ceaușescu — a declarat vorbitorul. Mi-am dat seama încă din acel moment că este foarte inteligent și plin de bunăvoință. 

Am stat de vorbă cu Domnia Sa timp de două ore șl am discutat chestiuni foarte importante, constatînd că acordă multă atenție relațiilor ro- mâno-americane și manifestă foarte mare interes față de cursul evenimentelor internaționale. Mi-am dat seama că președintele Nicolae Ceaușescu este o personalitate puternică, un lider de prestigiu.Președintele Camerei Reprezentanților a S.U.A. a evocat apoi însemnătatea deosebită a recentelor întâlniri si convorbiri dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald R. Ford pentru extinderea continuă a colaborării și prieteniei româno-ameri- cane.în continuare, oaspetele a relevat eforturile ambelor părți menite să contribuie la o mai bună cunoaștere, la rezultate reciproc avantajoase în domeniul colaborării dintre cele două țâri și popoare. Subliniind că în cadrul discuțiilor cu președintele Marii Adunări Naționale, cu deputați români a fost abordată o gamă foarte largă de probleme, președintele Camerei Reprezentanților a S.U.A. a declarat că relațiile dintre S.U.A. și România se află pe un drum bun și că se pot face noi pași pe calea extinderii acestor relații. Ne pare foarte bine — a spus vorbitorul — că am venit în România și există o aprobare generală pentru faptul că Congresul Statelor Unite a acordat României clauza națiunii celei mai favorizate, adueîndu-și în acest mod contribuția la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări ale noastre.Vizita noastră în România a fost foarte plăcută. Ne-am bucurat de prietenia poporului român și de frumusețile tării dumneavoastră, peste tot am fost primiți cu multă ospitalitate. Consider că am ajuns să înțelegem mai bine relațiile dintre Statele Unite și România și acordăm o mare atenție acestor relații.Parlamentarii americani au împărtășit in cadrul conferinței de presă impresiile excelente pe care și le-au format, cu prilejul vizitei lor, despre România și poporul ei.Răspunzând întrebărilor ziariștilor, oaspeții au scos în evidentă importanța extinderii pe multiple planuri a relațiilor dintre Statele Unite și România, rezultatele bune care au și fost obținute in colaborarea economică și cooperarea dintre firmele^ americane și întreprinderi românești, ceea ce aduce beneficii ambelor părți.
+Seara, ambasadorul S.U.A. la București a oferit o recepție în o- noarea delegației Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A.Au luat parte Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Ion Pățan și Angelo Miculescu, vice- prim-miniștri ai guvernului, Aneta Spornic și Virgll Teodorescu, vicepreședinți ai M.A.N., președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, de- putați. (Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Românîn numele poporului mozambican, al guvernului, al Republicii Populare Mozambic și al meu personal, vă mulțumesc pentru mesajul militant, de prietenie și solidaritate pe care ni l-ați trimis.Țările socialiste, zone libere ale umanității, au constituit apărătorul strategic sigur al războiului nostru popular de eliberare împotriva agresiunii colonial-imperialiste și constituie, in procesul edificării democrației populare din Mozambic, principalul nostru sprijin.în cursul luptei s-au întărit legăturile indestructibile dintre partidele și popoarele noastre, fireasca noastră alianță. Este important că de acum înainte dezvoltăm și consolidăm aceste relații la nivelul statelor noastre, pe plan economic, cultural și pe alte planuri, pentru a consolida progresul nostru reciproc și frontul comun antiimperialist.Ținem să reafirmăm că în toate condițiile, șub conducerea FRELIMO, vom îndeplini datoria noastră internationalists.Cu salutări revoluționare și frățești de înaltă considerație,

MOSSES SAMORA MACHEL
Președintele FRELIMO, 

Președinte 
al Republicii Populare Mozambic

lialei București a Asociației Române de Marketing (AROMAR), din Calea Victoriei nr. 91—93, un ciclu de manifestări cu tema „ELECTRONICA 
IN FOLOSUL NOSTRU". în legătură cu organizarea și scopurile acestei acțiuni ne informează tovarășa ing. 
ADRIANA MORARU, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 2 din Capitală, vicepreședinte al filialei AROMAR-București :— Este vorba despre u.n sir de acțiuni organizate de-a lungul a cî- torva săptămîni de către comitetul de partid al sectorului 2 — București. Se știe că în perimetrul sectorului nostru se află concentrate cele mai reprezentative unități de producție ale Centralei industriale de electronică și de tehnică de calcul (întreprinderea „Electronica". întreprinderea de calculatoare electronice. întreprinderea de aparate electrice de măsură și industriale și grupul școlar electronic). Această industrie „de virf" s-a dezvoltat în ultimii ani în ritm tot mai rapid, do- vedindu-și capacitatea de a contribui în măsură crescîndă la progresul continuu al altor ramuri ale economiei naționale, de a se afirma in mod competitiv pe piața mondială, devenind totodată, treptat, o prezentă firească in universul nostru cotidian. Nu e mai puțin adevărat că, dincolo de realizările obținute, există încă numeroase resurse care așteaptă a fi valorificate, pe măsura potențialului material și uman existent în acest domeniu. în acest context, activității dc marketing îi revine un rol important, aplicarea sa în forme concrete urmînd să intensifice și să diversifice producția noastră electronică și dc tehnică de calcul. Tocmai acestor scopuri j se subscrie si actualul ciclu de manifestări „Electronica în folosul nostru", care se adresează atât specialiștilor din cercetare, producție, comerț interior și exterior, cit și pu-

acestei ramuri.— Despre ce manifestări este vorba 7— în primul rind, se organizează o expoziție care va prezenta o gamă diversă de produse, în încercarea de a oferi o imagine concretă a unor realizări ale industriei noastre electronice, precum și a perspectivelor de dezvoltare a acestei ramuri. Menționez că la această primă expoziție specializată a „electronicii in folosul nostru" sînt prezentate „în premieră" o serie de produse : calculatoare electronice de buzunar „Felix" CE 801 și 812, calculatoare de birou, televizoare portabile, radiotelefoane portabile tip RTP. aparatură medicală (electrocardiograf portabil, stimulator cardiac), osciloscopul de laborator tip E-0103.în același timp, specialiștii vor avea posibilitatea să dezbată, în a- ceastă ambianță adecvată, probleme de o deosebită actualitate privind dezvoltarea electronicii românești, cum ar fi formele noi și eficiente de comercializare a produselor electronice pe piața internațională, dialogul proiectaail-utilizator, design-ul produselor electronice ș.a. în fine, se va efectua o anehetă-sondaj în rîndurile publicului beneficiar pentru desemnarea unui număr de utilizatori reprezentativi, care să fie apoi consultați periodic în legătură cu fiecare noutate în domeniul electronicii.De altfel, acesta este și scopul final al manifestărilor „Electronica in folosul nostru" : asigurarea unei producții în deplină concordantă cu cerințele pieței interne și internaționale, cu exigentele mereu crescînde ale cumpărătorilor. Intr-un cuvînt, este vorba despre aplicarea funcțiilor marketingului din faza de cercetare, proiectare și pînă la contactul cu beneficiarii acestor produs» de înaltă tehnicitate.
Vior®I POPESCU

fotbal , Seme efe întrebare 
la început de campionat

VOLEI

Azi, în sala Floreasca, 
România—PoloniaChiar în ziua începerii noului campionat, ziarul nostru sublinia faptul că fotbalul național — competiția sa principală, ca si, firește, reprezentarea culorilor lui în întrecerile internaționale — are nevoie, în primul rînd, de ordine și disciplină la toate eșaloanele, de la F.R.F. si pînă la cluburi ; în acest context, atrăgeam atenția asupra necesității respectării integrale a Regulamentului de organizare a activității fotbalistice, precum și a tuturor celorlalte norme in vigoare. Se înțelege că F.R.F. este prima interesată în respectarea propriilor hotărîri și a regulamentului de organizare recent adoptat. Iată însă că, în preziua începerii campionatului — deci, în afara perioadelor de timp stipulate in articolele și paragrafele regulamentare — F.R.F. a- probă transferări de jucători între cluburi din divizia A și acordă drept de joc imediat respectivilor fotbaliști. provocînd astfel excepții de la regulament.Nu vrem să discutăm dacă Rădu- cîhu ori Leșeanu aveau motivări justificate pentru solicitarea respectivelor transferări, nici dacă era folositor ca aceste transferări să fie efectuate. Ținem să arătăm însă că regulamentele și normele existente.

în cîteva rînduri

bune sau mai puțin bune, se cer respectate integral atâta vreme cit sint în vigoare. Orice încălcare a regulilor contravine spiritului de ordine șl disciplină care trebuie întronat și în fotbalul nosti-u, la toate eșaloanele și în toate împrejurările. \în ceea ce privește etapa de debut a campionatului 1975—1976, cronicile radioteleviziunii și cele din presă au semnalat calitatea mediocră a fotbalului practicat de către majoritatea echipelor, inclusiv dintre cele fruntașe și înscrise în cupele europene. Se repetă astfel vechea poveste de la începuturile fiecărui campionat. cînd vreme de mai multe e- tape echipele joacă necorespunzător, intrarea în normal produeîndu-se anevoie. Explicația poate fi căutată în pregătirea insuficientă. însă cum e posibil ca situația să se repete an după an, la fiecare început de campionat, este o întrebare la care ar trebui să reflecteze — și să răspundă — organul tehnic al federației — colegiul central al antrenorilor. Oricum, proba celor 12 minute de alergare, pe baza căreia fotbaliștii primesc drept de joc, se dovedește, după cum s-a văzut la meciurile primei etape, insuficient de concludentă ; ea ar trebui însoțită de un șir de alte măsuri organizatorice și tehnice despre a căror eficientă să vorbească însăși calitatea fotbalului din campionat.
V. MIRONE5CU

Astăzi după-amiază. în Sala sporturilor de la Floreasca, amatorii de volei din Capitală vor putea urmări un interesant cuplaj internațional. Cu începere de la ora 16,30 se vor întâlni selecționatele feminine ale României și Canadei, după care va urma întâlnirea masculină în care echipa României va primi replica formației Poloniei, campioană a lumii.

De la Ministerul Comerțului Interior ni se comunică :în zilele de 21 și 22 august, magazinele comerciale — atît cele alimentare. cit și cele n'ealimentare — vor funcționa cu program prelungit de 1—2 ore, iar halele și piețele cu program continuu, cu pauză de masă prin rotație.în ziua de 23 august unitățile comerciale vor fi închise, cu excepția celor de lapte, gheață, pîine și a centrelor de umplere a sifoanelor, care

aledes- du- de
vor fi deschise în primele ore dimineții.în ziua de 24 august vor fi chise doar unitățile alimentare, pă programul obișnuit al zilei duminică.Acest program poate fi adaptat în raport de nevoile locale.Unitățile de alimentație publică și cele din zonele turistice și de a- grement vor funcționa în aceste zile după orarul obișnuit.

„FINANCIAL TIMES»: PROÎECTOL

Cotidianul londonez „Financial Times" publică un articol consacrat proiectului de creare a unui sistem navigabil intereuropean unic — unirea celor mai mari căi fluviale ale continentului — ca exemplu al largilor perspective ce se pot deschide prin extinderea conlucrării între statele sale.

ATLETISM t Clasament final 
in „Cupa Europei" 

pentru echipe feminine„Cupa Europei" pentru echipe feminine a fost cîștigată de echipa R. D. Germane — 97 puncte, urmată de U.R.S.S. — 77 puncte, R. F. Germania — 64 puncte, Polonia — 57 puncte, România — 52 puncte, Bulgaria — 47 puncte, Marea Britanie — 39 puncte și Franța — 35 puncte.
★Competiția pentru echipe masculine de atletism „Cupa Europei", desfășurată la Nisa paralel cu întrecerile feminine pentru același trofeu, a fost cîștigată de echipa R. D. Germane, care a totalizat 112 puncte. Au urmat în clasament U.R.S.S. — 109 puncte, Polonia — 101 puncte, Marea Britanie, R. F. Germania și Finlanda. cite 83 puncte, Franța — 80 puncte și Italia — 68 puncte.

BOXFostul șalanger la titlul mondial Ken Norton și-a făcut reintrarea la St. Paul (S.U.A.) întîlnindu-1 pe ve- nezueleanul Jose Garcia. Ken Norton a obținut victoria prin k.o. în repriza a V-a.
★Selecționata de box a Poloniei ?i-a început turneul în S.UA. întâlnind la Springfield (Illinois) reprezentativa tării gazdă. Pugiiiștii americani au terminat învingători cu scorul de 7—3. La categoria grea, Woody Clark l-a învins prin k.o. în repriza a doua pe campionul european Bie- galski. A doua întîinire, desfășurată la St. Louis, s-a încheiat la egalitate : 5—5.

Rezultatele etapei I : C.F.R. — Dinamo 3—1 ; Jiul — A.S.A. 2—3 ; Universitatea Craiova — Politehnica Iași 2—0 ; Sportul studențesc — „U" 1—0 ; F.C.M. Reșița' — Steaua 2—1 ; F.C. Argeș — U.TA.. 2—0 ; F.C. Bihor — F.C. Constanta 2—1 ; S.C. Bacău — Politehnica Timișoara 2—0 ; Rapid — Olimpia 0—0.

Magazinele și raioanele cializate ale cooperativelor consum din toată țara sînt mai bine aprovizionate cu gamă largă de mărfuri triale.In aceste zile, ele cunosc o mare afluență de cumpărători care beneficiază de vînzarea 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 de calitate, în diferite modele și contexturi.Noi înlesniri a cunoscut și vînzarea televizoarelor din producție internă (toate tipurile) pentru care se achită un avans minim de 15 la sută, iar restul sumei în 24 de rate lunare. Odată cu televizorul se pot cumpăra antena și cablul de ooborîre.Tot în rate pot fi procurate aspiratoarele de praf „Practic" sau „Ideal" și mașinile de cusut
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(Urmare din pag. I)

BASCHET : în „Cupa 
intercontinentală"La Toronto, în cadrul „Cupei Intercontinentale" la baschet masculin, s-a disputat meciul dintre selecționatele Canadei și U.R.S.S. Partida s-a încheiat cu scorul de 86—84 (39—36) în favoarea baschetbaliștilor canadieni. în clasamentul competiției se menține in frunte echipa U.R.S.S. cu 13 puncte (7 jocuri), urmată de Iugoslavia, Italia și Canada cîte 12 puncte din 8 meciuri, S.U.A. și Brazilia 11 puncte din 7 partide, Mexic 11 puncte (8 meciuri), Grecia 

7 puncte.

tente, mai ales din rindul tineretului muncitoresc și țărănesc, ele au rămas îngropate în tărîna ștrăbună.Socialismul — creînd condiții mai bune prin posibilitățile de școlarizare oferite tineretului — ridică, în mod obiectiv, noi probleme privind necesarul de cadre, corespunzătoare și cantitativ si calitativ, punde tei de lioane tineri băncile școlii bogat nivel de cunoștințe, cu apetitul pentru lectură format, cu un gust de cele mai multe ori sigur, orientat ferm spre loarea artistică, zolvarea e una singură, dar nu poate fi dusă la bun sfîrșit de pe o zi pe alta. Acele cadre tinere care au atins trepte superioare de pregătire culturală și profesională au posibilitatea și datoria. pe de o parte, să deschidă, prin continuă educare și auto- educare, perspective tot mai largi ideolo-

socială

„Ileana" tip masă sau tip bilă (cu un acont de 20 la și 18 rate lunare).Magazinele și raioanele
(Urmare din pag. I)

mo- sutăspe-
cializate ale cooperativelor de consum sînt bine aprovizionate cu aceste articole mult solicitate de cumpărători.

în anul 2000 — scrie ziarul — vapoare de mare capacitate vor putea întreprinde lungi călătorii de pe Sena pînă pe Vistula și chiar Nipru, pe o cale navigabilă unică ce va lega cele mai mari fluvii europene. O asemenea perspectivă este întru totul realizabilă. Ea a fost examinată într-un raport întocmit de secretariatul Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa. Autorii raportului consideră că, în final, căile navigabile intercontinentale vor uni Marea Nordului, Me- diterana, Marea Neagră, Baltica și Marea Albă.Proiectata extindere a sistemului de navigație pe apele din interiorul Europei, se arată în raport, va duce la o folosire mai intensivă a căilor fluviale europene, inclusiv la ieftinirea transportului pe apele curgătoare.încă în perioada dintre cele două războaie mondiale s-au înregistrat progrese remarcabile în ce. privește extinderea căilor de navigație. In ultimele trei decenii, acțiunea de îmbunătățire a sistemului de căi navigabile europene a continuat. A fost lărgită capacitatea de trafic a Rinului dincolo de orașul Strasbourg și a Dunării Ia Porțile de Fier. S-au îmbunătățit condițiile de navigație pe Rhon. Au fost executate lucrări de amenajare a rîurilor și canalelor din numeroase țări. în prezent se află în curs de construcție un sistem de

canale care va lega Rinul, Meînul șl Dunărea. Realizarea acestui sistem a fost recomandată încă din anii ’60 de către Comisia Economică a O.N.U. pentru Europa. De asemenea, se află în curs de examinare proiectele de unire a Dunării cu Odra, precum și a Niprului, Vistulei și Odrei.Progresul tehnic considerabil obținut în sfera transporturilor pe apă contribuie, în mare măsură, la extinderea căilor fluviale europene. Da exemplu, încep să fie folosite vapoare de mare capacitate și adevărate garnituri formate din mai multe tancuri fluviale remorcate. Ele sînt înzestrate cu instalații radar și adaptate navigației de noapte, precum șl navigației în grele.Noi metode rilor fluviale pentru prima ’50 de către Uniunea Sovietică. Ince- pînd din 1958, ele au fost folosite și pe Rin și Sena. A crescut astfel considerabil capacitatea de vapoarelor, s-au asigurat securitate și o eficiență transporturilor fluviale, condiții, crearea unui vast ropean de navigație este avantajoasă pentru continua dezvoltare a colaborării economice Intro statele continentului — conchide ziarul.

condiții meteorologicede remorcare a tancu- au fost experimentate dată în lume în anii
încărcare a o mai maro sporită a In aceste sistem eu- extrem de

pentru a răs- competent secul tură a miji milioane de care părăsesc cu un
va- Re-

gice și practice dezvoltării propriei personalități, iar pe de altă parte, să împingă pe același drum generațiile mai noi. Desigur, acest mandat de mare răspunderetrebuie îndeplinit fără a fi concesivi cu talentele ce tind spre o prea ușoară profesionalizare artistico-lite- rară și nu înțeleg că se rup astfel de capul de pod al vieții : contactul nemijlocit șl permanent cu realitatea. prin muncă tegrare socială.în gînd pînă larg rații tele expozițiile, 5i călătoriile pentru cunoașterea țării, putem aștepta acea prezență viguroasă, sub semnul neîndoielnic al calității, din partea cercurilor și cenaclurilor artistico-literare științifice. Astăzi, condițiile largului ces la cultură al porului, ele trebuie să constituie arene ale libertății spirituale și ale inițiativei creatoare. fără încorsetări ce

acest fel. Ia cele
și inadău- spuse aici și contactul al tinerei gene- cu cărțile, revis- contemporane și excursiile

și în ac- po-

tind spre reducerea la numitor comun a talentului. desigur necesar, dar nu suficient pentru creația majoră.Rezultate bune înregistrate pe acest drum există. Ele trebuie însă tot mai mult fructificate și sporite. Există mai a- les tineret apt pentru acest spor de calitate și această fructificare a personalității la care este îndreptățit, prin natura lui. socialismul.Desigur că nu toți care trec pe la cenacluri vor deveni — prin definiție — poeți, pictori ori oameni de știință celebri. Dar să pleci de-acolo cu un gust sigur pentru literatură ori artă, cu spiritul ascuțit pentru observație științifică, cu mai mare agerime în exprimarea ideilor, dobîndită din discuții — iată tot atîtea elemente care pot contribui la șlefuirea propriei personalități. Iar desăvîrșirea personalității fiecăruia, după însușirile sale, este un obiectiv fundamental al socialismului.

cine sînt autorii aces- și cum au muncit ei 7 „autorii" acestor succe- oamenii întreprinderii, nivelul unor secții s-au
— Concret, tor realizări— De fapt, se sînt toți Bunăoară, la organizat adevărate întreceri între formații și brigăzi de lucru. Maistrul Petru Firulescu, de la atelierul pluguri. a chemat la întrecere toate brigăzile ce lucrează la aceste produse. La fel a procedat maistrul Petre Gheorghe. de la atelierul semănători. iar frezorul Nicolae Iovănel 

a lansat chemarea „să lucrăm pe mai multe mașini deodată", el însuși avînd în primire trei freze și depășindu-și substanțial sarcinile zi de zi. La atelierul de montaj s-au format două ture ce vor asigura o viteză zilnică de montaj de 10 tractoare. Intr-un cuvînt, bună organizare a producției și a întrecerii, spirit de inițiativă si dăruire în muncă.Situată în mijlocul cîmpiei dobrogene, I.M.U. MEDGIDIA este una din principalele unități producătoare de remorci, prese de balotat paie, combine pentru recoltarea furajelor și piese de schimb pentru tractoare si mașini agricole. Ce ne poți spune, George Mihăescu, despre realizările colectivului acestei întreprinderi 7— La realizat cincinal exact a tregii țări au început să sosească a- peluri urgente, semnalind nevoia u- nor mari cantități de piese de schimb pentru mașinile folosite în campania agricolă de vară, care începuse. La chemarea comitetului de partid.

muncitorii. în frunte cu comuniștii, s-au angajat ca. pînă la sfîrșitul lunii iunie, să asigure eșalonat. în funcție de nevoi, toate cantitățile de piese solicitate. Dai’ timpul era atît de scurt incit imposibilul trebuia făcut posibil. S-a trecut imediat la organizarea lucrului in schimburi prelungite, de cîte 10 ore. Din mîi- nile membrilor echipei de turnători, condusă de comunistul Alexandru

de T luni înainte de termen, colectivul acestei întreprinderi dobrogene întâmpină ziua de 23 August cu noi izbinzi : în perioada care a trecut din acest an și-a depășit planul la producția globală cu 5 milioane lei, iar sarcinile Ia export cu 13 milioane lei valută.Și acum un ultim popas pe meleagurile Moldovei, la Piatra Neamț. Ion Manea, te ascultăm.

28 mai. I.M.U. Medgidia și-a integral sarcinile planului la producția globală. Dar, doua zi. de pe ogoarele în-

Moroianu. ieșea în această perioadă o cantitate aproape dublă de piese. La prelucrări mecanice. Gheorghe Trandafir. Ion Mareș. ' Constantin Let. Nicolae Martin și mulți alții țineau pasul acestui ritm sau ii devansau.Au urmat apoi zilele celei mai grele campanii de recoltare. în condițiile ploilor și inundațiilor din a- cest an. Muncitorii de la I.M.U.M. au fost de două ori alături de cei de pe ogoare. Prin prezenta directă a celor care plecaseră în județe să a- jute unitățile agricole și. în același timp, prin continuarea aceluiași ritm de muncă nestăvilit, sporindu-și angajamentele proprii pentru a contribui la diminuarea pierderilor înregistrate în țară. Și astfel. îndepli- nindu-și planul cincinal cu mai bina

— Caracteristică pentru activitatea colectivului ÎNTREPRINDERII ME
CANICE „CEAHLĂUL" DIN PIATRA 
NEAMȚ, în această perioadă de în- sufletitoare întrecere în cinstea zilei de 23 August, este preocuparea constantă pentru traducerea in viață a prețioaselor indicații pe care secretarul general al partidului le-a dat, cu prilejul recentei vizite de lucru în județul Neamț, privind diversificarea continuă a gamei de mașini a- gricole și asimilarea unor utilaje de inaltă tehnicitate. „Fată de prevederile planului la zi — ne-a spus ing. Alexandru Fermuș, tehnolog-șef al secției, am realizat suplimentar 1 500 semănători de diverse tipuri. Chiar în timpul vizitei de lucru în județul Neamț a tovarășului Nicolae Ceaușescu am introdus în fabricație primul lot de semănători SPC-8. Este

o mașină de mare randament, pre» văzută cu sistem de erbicidare șl de distribuire a îngrășămintelor chimice în paralel cu semănatul".— Am aflat însă că, în curînd. a- cestei noutăți tehnice i se vor adăuga altele, menite să ducă la creșterea randamentului muncii în agricultură. chiar în timpul campaniei însămîntărilor de toamnă.— Da. intr-adevăr, sînt de relevat și alte noutăți. Semănătoarea „SERO** pentru plante prăsitoare, spre exemplu. care se află în pragul introducerii in fabricație, este mult mai suplă și asigură o calitate sporită privința preciziei de semănat ; plus, se realizează cu un consum metal mai mic cu 10 la sută fată produsele anterioare. De asemenea, s-a conturat și tehnologia pentru a- similarea și realizarea unui alt produs —- semănătoarea pentru cereale denumită SUP-48, care. în curînd. va brăzda cîmpiile tării.Desigur, puteam releva in cadrul anchetei noastre sondaj și succesele colectivelor de la „Tractorul" din Brașov, de la întreprinderea mecanică din Codlea și din alte unități care construiesc mașini agricole în întimpinarea marii sărbători de la 23 August. Toate aceste succese vin să demonstreze hotărîrea oamenilor muncii din această ramură puternică si modernă a economiei de a înnoi si perfecționa continuu mijloacele tehnice destinate agriculturii, de a răspunde cu promptitudine cererilor acesteia, de a încheia cu bune rezultate anul 1975 — bază sigură de pornire în realizarea sarcinilor mari si complexe din viitorul plan cincinal.
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ORIENTUL APROPIAT
• Reluarea misiunii diplomatice a secretarului de stat 

®l S.U.A. în vederea facilitării unui nou acord de 
dezangajare egipteano-isruelian în Sinai

® Consultări diplomatice interarabeWASHINGTON 18 (Agerpres). — Președintele Gerald Ford a anunțat, duminică, reluarea misiunii diplomatice a secretarului de stat Henry Kissinger în Orientul Apropiat, în vederea facilitării unui nou acord interimar de dezangajare a forțelor egiptene și israeliene din Sinai. Misiunea lui Henry Kissinger va începe la 20 august și se va încheia laI septembrie. El va vizita initial Israelul, pentru convorbiri cu conducătorii acestei țări în legătură cu acordul de dezangajare, dună care se va deplasa la Alexandria, undeII va întîini pe președintele Egiptului, Anwar Sadat. în continuare, Henry Kissinger va efectua vizite la Damasc, Amman și Riad.în cadrul unei declarat!! remise reprezentanților presei, președintele Ford a arătat : „Am examinat și e- valuat împreună cu secretarul de stat situația din Orientul Apropiat și i-am dat instrucțiuni să se reîntoarcă in regiune, în cadrul unui efort pentru a face ca discuțiile să se încheie cu succes. Sper că părțile vor încheia cu succes acordul interimar, care va fi nu numai în interesul statelor implicate, ei și în interesul păcii în Orientul Apropiat și în întreaga lume".

CAIRO. — Ordinea viitoarei reuniuni a Ligii Arabe — ele crări vor fi găzduite. începind de la 2 septembrie, de sediul organismului panarab din Cairo — cuprinde o largă tematică, legată de actualitatea politică arabă și de pregătirea următoarei Conferințe arabe la nivel înalt. După cum a declarat secretarul general adjunct al Ligii A- rabe, Sayed Nofal, agenda de lucru a proiectatei reuniuni include, deasemenea, principalele aspecte ale cooperării arabo-africane și evoluția dialogului arabo—vest-european, precum și o serie de probleme ce se vor afla în atenția celei de-a 30-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

de zi a Consiliului cărei fu

CAIRO. — Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite. Ahmed Khalifa El-Suweidl. a sosit Ia Cairo, unde a început convorbiri cu oficialități egiptene in legătură cu ultimele mutații intervenite în situația din Orientul Apropiat.

Manifestări consacrate
sărbătorii naționale a României

Situația din Bangladesh

DAMASC 18 (Agerpres).' — Regele Hussein al Iordaniei a sosit luni la Damasc într-o vizită oficială de cinci zile la invitația șefului statului sirian, Hafez El Assad. Convorbirile oficiale dintre cei doi șefi de stat vor începe marți și ele se vor axa pe analiza cooperării bilaterale și găsirii căilor de promovare a acesteia. Vor fi, de asemenea, discutate chestiuni referitoare la relațiile interarabe, precum și unele aspecte ale situației internaționale.

BAGDAD. — Ministrul petrolului al Arabici Saudite, Ahmed Zaki Ya- mani, a sosit la Bagdad într-o vizită oficială, unde a început convorbiri cu Saddam Hussein. vicepreședinte al Consiliului Comandamentului Revoluției din Irak, căruia i-a. înmînat un mesaj din partea prințului Fahd al Arabiei Saudite. Potrivit Agenției irakiene de știri, conținutul mesajului tratează „probleme bilaterale și chestiuni referitoare la lumea arabă11.

MOSCOVA 18 (Agerpres). ■— La Biblioteca de stat unională de literatură universală din Moscova a a- vut loc, la 18 august, festivitatea de deschidere a decadei cărții românești. Au luat cuvintul Alexei Nebeznea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru problemele editurilor, poligrafiei și comerțului cu cartea al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Gheorghe Colt, ministru consilier la Ambasada română din Moscova, scriitorul Iuri Kolesnikov, membru al Conducerii centrale a A.P.S.R., poeta Rimma Kazakova și Ivan Potapenko, director adjunct al Bibliotecii de stat unionale de literatură universală.într-una din sălile bibliotecii s-a deschis o expoziție de carte cuprin- zînd volume de beletristică românească. editate în tara noastră și în U.R.S.S., de literatură social-politică și tehnică. Atenția vizitatorilor este atrasă în mod deosebit de volumele de lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, editate în România și în străinătate. Programul P.C.R.. Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R., și alte documente ale partidului nostru.La Consulatul României de la Kiev a avut Ioc o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai C.C. al P.C. din Ucraina, ai Ministerului Afacerilor Externe, redactori și corespondenți ai presei și radioteleviziunii republicane. A vorbit cu acest prilej consulul general român, Alexandru Ungur.

VARȘOVIA 18. — La Ambasada tării noastre de Ia Varșovia a avut loc o conferință de presă la care au participat redactori ai presei centrale. ai agențiilor de presă si radioteleviziunii poloneze. Au luat parte, de asemenea, reprezentanți ai Ministerului de Externe, precum si ai conducerii Asociației ziariștilor polonezi. A vorbit ambasadorul României, Aurel Duca.LONDRA 18. — în marea sală a clădirii „Gregory House11 din capitala Marii Britanii a avut loc o adunare festivă, la care au participat numeroși cetățeni, reprezentanți ai autorităților locale, membri ai corpului diplomatic. Cu acest prilej, au vorbit ambasadorul României Ia Londra. Pretor Popa, și președintele Asociației de prietenie Marea Britanie — România, Edgar Young.

DACCA 18 (Agerpres). — Postul de radio Bangladesh a anunțat că starea de asediu proclamată în ziua loviturii de stat a fost ridicată. înce- pind de duminică, pe întreg teritoriul tării, cu excepția zonelor urbane, unde măsurile restrictive rămin în vigoare între orele 18 și 6 dimineața.O telegramă transmisă luni din Dacca de agenția France Presse relatează că situația a revenit la normal in capitală, Transporturile publice funcționează normal, iar liniile telefonice dintre Dacca si orașele de provincie au fost restabilite. Blindatele sînt însă menținute pe principalele căi de acces ale capitalei, soldați înarmați făcînd de gardă în fata edificiilor publice.

Aeroportul international din Dacca rămîne în continuare închis.Membrii actualului guvern, constituit vineri, s-au întrunit pentru a doua oară în vederea examinării situației din tară. Precizînd că repartiția portofoliilor ministeriale va fi anunțată ulterior, postul de radio Dacca a făcut cunoscut că Ministerul Afacerilor Externe a inițiat o serie de contacte cu reprezentanți al misiunilor diplomatice acreditate în Bangladesh. De asemenea, într-un buletin de informații, postul de radio citat a menționat că denumirea tării va rămîne neschimbată — Republica Populară Bangladesh, și nu Republica Islamică Bangladesh, cum anunțaseră în prealabil anumite surse.
PREȚUL LA PETROL IN

Aflat într-o vizi- la Riad, președinte- Gaafar Nimeiri, a primă întrevedere cu regeleal Arabiei Saudite. La con- a luat parte, de asemenea, moștenitor saudit, Fahd Ben Aziz. Dialogul celor doi șefi

RIAD. — tă oficială le Sudanului, avut o Khalid vorbiri prințul Abdulde stat este consacrat principalelor probleme ale țărilor arabe și islamice și promovării relațiilor bilaterale.

CAIRO. — Egiptul, Arabia Saudi- tă, Qatarul și Emiratele Arabe Unite au convenit asupra creării unui organism arab In domeniul industriei- de armament, al cărui comitet superior s-a reunit pentru prima oară, duminică, la Cairo, aprobînd statutul organismului. La reuniune au luat parte — după cum informează agențiile United Press International și France Presse — vicepremierul și ministrul egiptean de război. Abdel Ghani el-Gamassy, ministrul saudit al apărării. Sultan Bin Abdel Aziz, ministrul apărării al Qatarului, Hamad Bin Khalifa, și ministrul de externe al E.A.U., Ahmed Khalifa El-Suweidi.

BUDAPESTA 18. — în cadrul manifestărilor închinate celei de-a 31-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă au fost depuse coroane de flori la monumentele eroilor români care și-au jertfit viața pentru eliberarea Ungariei de sub fascism. în cursul zilei de luni au fost depuse coroane de flori, din partea ambasadei române, Ia monumentele eroilor români din Debrecen, Nyiregyhaza, Miskolc, Szeged și Oroshaza.

BAGDAD 18 (Agerpres). — în capitala irakiană s-au deschis „Zilele filmului românesc11. La spectacolul de gală s-au prezentat documentarul „România, tara mea11, precum și filmul artistic „Pădurea pierdută11, care s-au bucurat de apreciere din partea unui numeros public. Au participat reprezentanți ai Ministerului Informațiilor, personalități ale vieții cultural-artis- tice, șefii unor misiuni diplomatice acreditați în Irak, ziariști. Au fost de față ambasadorul României la Bagdad. Gheorghe Vasile, și membri ai ambasadei.ISLAMABAD 18 (Agerpres). — La Ambasada tării noastre din Islamabad a fost organizată o conferință de presă, la care au participat reprezentanți ai ziarelor centrale pakistaneze și ai agenției naționale de știri. A vorbit Lucian Petrescu, ambasadorul României în Pakistan.KUWEIT Ambasada avut loc o participat palelor cotidiane kuweitiene de limbă arabă, alti reprezentant! ai,presei și ai radioteleviziunii.

i,Ajutor de urgență" pentru noile state independente

DIN ȚĂRILE 0. P. E. C.

• COSTUM IGNIFUG. Specialiștii de la Institutul unional de tehnică a protecției muncii din Baku au conceput un costum special pentru lucrul in jet deschis de gaze sau de țiței, precum și în caz de incendiu la o exploatare petrolieră. Costumul este confecționat dintr-o țesătură specială, rezistentă la foc și impenetrabilă sub efectul gazelor nocive. El se folosește cuplat cu un aparat de respira; ție și cu o cască universală'. Masca de pe față are un geam gros panoramic. Din baloanele fixate în spatele lucrătorului se pompează în mască aer proaspăt, suficient pentru 53 de minute. Dacă acest timp nu este suficient pentru executarea lucrării, în mască se pompează automat aer dintr-un balon de rezervă.(Agerpres). — Expert! monetari aiVIENA 18 economici și membre ale O.P.E.C. s-au luni, la Viena. pentru a proiectata majorare a prețului petrolului unea la bre ale prezent, vîndut de cele 13 state membre este de 10,46 dolari per baril și el va rămîne neschimbat pînă la 30 septembrie. Recomandările expertilor ur-

țărilor întrunit, examinabrut, recomandată de reuni- nivel înalt a statelor mem- O.P.E.C. de la Libreville. în prețul mediu al petrolului

mează să fie înaintate spre examinare Comisiei economice a O.P.E.C., înainte de a fi prezentate reuniunii ministeriale, care se va deschide tot Ia Viena, la 24 septembrie.Oficialități de la sediul au declarat că nu va fi dat tății nici un comunicat cu la actuala reuniune.Observatorii apreciază, totuși, că pe agenda de lucru va figura, de a- semenea, problema monedei de referință în calcularea prețului petrolului.

O.P.E.C. publici- privire

OKINAWA

Pentru interzicerea totală a armelor nucleareLa a Au18 (Agerpres). — română din Kuweit conferință de presă, redactori-șefi al princi-
TOKIO 18. — Corespondentul Agerpres transmite : La Nalta s-a desfășurat, duminică, sesiunea din Okinawa a Conferinței internaționale împotriva bombelor atomice și cu hidrogen, organizată de Consiliul japonez împotriva bombelor atomice și cu

hidrogen — Gensuikyo. Participant!! la etapa finală a Conferinței internaționale a Gensuikyo au adoptat o declarație prin care cheamă la intensificarea acțiunilor în vederea desființării bazelor nucleare, pentru interzicerea totală a armelor nucleare.

de presă transmit:

CAIRO 18 (Agerpres). — Liga A- rabă a înființat un fond pentru „a- jutor de urgență" ce va fi acordat statelor africane care și-au dobîndit recent independenta. La sediul acestei organizații s-a anunțat că Mo- zambicul. Insulele Sao Tome și Principe. Insulele Capului Verde și Arhipelagul Comore vor beneficia de sume corespunzătoare din acest fond, înființarea fondului face parte dintr-un program mai vast de coope-

rare africano-arabă. Pentru stabilirea modalităților și sferelor de cooperare dintre cele două părți va fi organizată o conferință pînă la sfirși- tul acestui an. Cu acest prilej, va fi analizat textul unui proiect de rezoluție, care a fost deja prezentat la reuniunea Organizației Unității Africane de la Kampala și care urmează să fie definitivat de forurile competente ale Ligii Arabe ale O.U.A.

Jîava-școală „Mircea cel 
Bătrîn" a participat, în perioada 15—18 august 1975, la manifestările ocazionate de ceea de-a 700-a aniversare a orașului Amsterdam. Nava românească a fost vizitată, din partea familiei regale olandeze, de prințesa Margriet și soțul ei Pieter van Vol- lenhoven. A fost prezent Ion Pă- trașcu, însărcinat cu afaceri a.i. al României în Olanda.

vă a S.U.A. Potrivit statisticilor oficiale, în primul semestru al anului, acest flagel a afectat 13,7 la sută din populația de culoare și 7,6 la sută din cea albă.
chino-cambod

Si
PHENIAN

Memorandum privind proiectele 
de rezoluție depuse la O. N. U.

coreeana

Convorbiri cubcnezo-me- 
XÎCQIîîOo Sosit la Havana pentru o vizită oficială, președintele Mexicului, Luis Echeverria Alvarez, a avut o primă rundă de convorbiri cu primul ministru cubanez, Fidel Castro Ruz. Convorbirile s-au referit la stadiul actual al relațiilor bilaterale șl la căile de extindere a acestora pe multiple planuri. Au fost de asemenea, o serie de de cooperare ce beneficiază ticiparea majorității țărilor sud de Rio Grande și din cum ar fi instituirea Sistemului e- conomic latino-american (S.E.L.A.) sau a Flotei multinaționale caraibi ene.

âu iast reluate negocie
rile în vederea reînnoirii tratatului care garantează Statelor Unite dreptul de a folosi bazele militare de pe teritoriul Spaniei. Potrivit unei oficialități de la Ministerul spaniol Afacerilor Externe, se așteaptă cea de-a IX-a rundă de negocieri dureze trei zile. Se apreciază că fi necesară organizarea unei noi runde de convorbiri Ia Washington. Tratatul, încheiat in anul 1953. expiră la 26 septembrie.

AcordgÎOT» Den Siao-pin, vicepremier al Consiliuluineze, și Khieu Samphan, viceprim- ministru al Guvernului Regal de U- niune Națională al Cambodgiei, comandantul șef al Forțelor armate de eliberare națională ale poporului cambodgian, au semnat, luni, la Pekin, un acord de cooperare economică și tehnică între cele două țări.

de stat al R. P. Chi-

La Phenian au avut loc con' vorbiri între Hă Dam, vicepremier al Consiliului Administrativ și ministru al afacerilor externe al R. P. D. Coreeene, și U Hla Phone, ministrul de externe al Birmaniei, aflat in vizită în capitala R. P. D. Coreene. Părțile au efectuat un schimb de opinii în probleme privind dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări, precum și în alte probleme de interes comun.

• AFACERI CU ORICE 
RISC. în ziarul „New York Times" a apărut duminică un studiu, efectuat la cererea organizației „Consumers Union", a- supra unor medicamente vîn- dute, in perioada 1973—1975, de diverse companii farmaceutice internaționale, mai ales în țări din America Latină, Autorul studiului, Robert Lodegar, citează firme care „exagerează virtuțile curative și minimalizează frecvent riscurile" medicamentelor comercializate, urmărind cu orice preț realizarea de profituri cit mai mari. Iată citeva exemple : ,vWinstrol“, vîndut în mari cantități în u- nele țări din America Latină ca stimulent al la copii, S.U.A. un „Netocyd", mercializare în 1967 în S.U.A. datorită riscurilor ce le implică administrarea sa, a fost vîndut șase ani mai tirziu în Panama ; „Conmel", care poate provoca maladii ale sîngelui, este oferit drept calmant pentru „toate felurile de dureri". Dacă bolnavii nu resimt efectele curative ale medicamentelor respective, ele au, în schimb, rezultate bune pentru cifra de afaceri a firmelor ducătoare.

poftei de mincare este considerat în medicament toxic ; produs a cărui co- a fost suspendată

pro-
DELa

al ca să va Autoritățile vamale fran- 
CSSe au con^’sca! Pe aeroportul Orly o cantitate de 40 kg hașiș. Poliția vamală a reținut doi contrabandiști.

fisociajia penîra para
rea IHSteruIui, principala organizație paramilitară a comunității protestante, declară, într-un comunicat publicat luni. Ia Belfast, că este gata să înceapă convorbiri cu Armata Republicană Irlandeză (I.R.A.) și cu alte grupări similare ale catolicilor pentru a încerca să găsească un mijloc care să pună capăt actelor de violentă din Irlanda de Nord.

«CONGRES 
CRISTALOGRAFIE. Amsterdam au luat sfirșit lucrările celui de-al X-lea Congres internațional de cristalografie, la care au participat aproximativ 1 500 oameni de știință și specialiști din 47 de țări. De un deosebit interes în rîndul parti- cipanților s-a bucurat primul experiment reușit de cristalizare a substanțelor in condițiile imponderabilității, efectuat în timpul zborului comun al navelor „Soiuz" și „Apollo".

evocate, proiecte de par- de la Caraibe,

m problemaPHENIAN 18 (Agerpres). — M.A.E. al R.P.D. Coreene a dat publicității un memorandum privind cele două proiecte de rezoluție depuse spre examinare în cadrul celei de-a 30-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. în legătură cu viitoarele dezbateri în problema coreeană — relatează agenția A.C.T.C. Memorandumul relevă că proiectul de rezoluție prezentat de țările care sprijină cauza reuni-

ficării naționale a Coreei urmărește garantarea unei păci durabile în Coreea și asigurarea unui sprijin practic în înfăptuirea reunificării sale independente și pașnice. în timp ce celălalt proiect de rezoluție, diametral opus, prezentat recent de Coreea de sud. implică primejdia menținerii încordării în Coreea si are în vedere perpetuarea scindării acesteia.

experimental de 
telecomunicații frraco- 
vest-german „symphonie-T1 nu va fi lansat, cum se anunțase initial. în noaptea de luni spre marți, a declarat purtătorul de cuvint al Centrului național de studii spațiale al Franței.

Numărul șomerilor repre-zintă 8.7 Ia sută din populația acti-

SOFIA

Ansamblul de revistă „Con
stantin Tănase", care, timp de 
trei săptămini, a susținut spec
tacolul „Bucureștiul salută 
na" la teatrul municipal de 
„Castella" din Pireu, și-a 
cheiat turneul în Grecia, 
prezentațiile ansamblului 
mân au fost privite cu mult in
teres de publicul și presa

Taifunul „Phylîiss-a abătut asupra Japoniei, a provocat. potrivit datelor preliminare, moartea a 35 de persoane, iar alte 23 au fost date dispărute. Numărul rănitilor se ridică la 95. Peste 18 000 de case au fost inundate, iar circulația rutieră și feroviară a fost perturbată in urma inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de taifun. Republica Vietnamului de Sud. Lucrâtorii ogoarelor din provincia Lam Dong 
la culesul primei recolte de dupd eliberare

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

In pregătire „Cincinalul șapte"O deviză majoră domină, în aceste zile,. viața colectivelor de muncă din Republica Populară Bulgaria : „Să îndeplinim cincinalul la toți indicatorii, să întîmpinăm cu cinste al XI-lea Congres al partidului comunist !“ Pentru a o transpune în viață se cer conjugate eforturile tuturor celor angrenați in activitatea de producție si de cercetare științifică, ale întregului popor muncitor. Aceasta își găsește, de altfel, o semnificativă expresie și în acțiunile de elaborare a noului plan cincinal pe 1976—1980.Numerbtat în ordinea cincinalurilor parcurse pînă astăzi, de economia bulgară șaptelea", primi certificatul
socialistă 

ca fiind „al el își va ' 1 de naștere, practic, în zilele Congresului P.C.B., convocat pentru 29 martie—2 aprilie 1976. Pînă atunci însă, proiectul său parcurge un șir de etape, astfel incit să reprezinte sinteza experienței menilor Steslgaria, nalizelor tiate în rioadă, pînă la șitul lunii flecare unitate economică »tat șl minister.

oa- muncii din rezultatul a- profunde ini- această pe- sfîr- august, în întreprindere, de

începerea pregătirilor în vederea elaborării noului cincinal a avut loc odată cu primirea de la Consiliul de Miniștri al R.P.B. a așa-numitelor, „cifre de control". Citeva dintre acestea dau măsura ritmurilor — în continuare înalte— în care se va dezvolta economia bulgară în perioada anilor 1976—1980. Producția globală industrială se prevede să crească cu circa 60 la sută, iar cea agricdlă cu 20—24 la sută ; venitul național se preconizează a înregistra un ritm mediu anual de 9 la sută, iar productivitatea muncii, în industrie, urmează să crească substantial față de 1975.Care sînt, In genere, obiectivele asupra cărora vor fi îndreptate eforturile în perioada următoare ? La această întrebare ne-a răspuns Gheorghi Gheor- ghiev, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.— înainte de toate— a arătat interlocutorul — avem în vedere eficienta economică a producției. Această problemă a fost dezbătută de citeva ori la nivelul Comitetului Central

al partidului, iar astăzi avem trasate direcții precise pentru folosirea tuturor factorilor care să ducă la creșterea productivității sociale a muncii. Unul dintre factori este utilizarea cit mai rațională a capacităților existente, pe calea sporirii schimburilor de lucru.' Astăzi coeficientul de schimburi la noi este de 1.4 dar vrem, pentru noul cincinal, să-1 planificăm la un nivel ce ar depăși cifra 2.O a doua direcție a eforturilor va fi îndreptată spre orientarea justă a investițiilor capitale, 55 Ia sută din acestea ur- mînd a fi afectate pentru reconstrucție și modernizare ; împreună cu investițiile destinate extinderii capacităților existente, procentul va atinge 75 la sută. Doar 25 la . sută vor fi repartizate pentru realizarea unor noi construcții. în același timp, se va urmări creșterea gradului de concentrare și specializare a producției.Iată, așadar, citeva din preocupările oamenilor Bulgaria preajma„Cincinalului șapte".
muncii din prietenă in inaugurării

C. AMARIȚEI

BONN construc-
Puseuri ale recesiuniiLa Bonn s-a a- nunțat falimentul firmei „Gemuengt und Schneider11, o mare întreprindere de construcții din capitala R.F.G. După 77 de ani de activitate, firma a încetat să mai lucreze, ca urmare a „situației critice din domeniul construcțiilor" — după cum preciza presa vest-germană — con- cediindu-și cei peste 1 300 de muncitori și funcționari pe care îi folosea.Acest eveniment, care a trezit ecou in capitala vest-germană, se Înscrie într-un șir de alte falimente atit in industria construcțiilor, cit și în alte ramuri Importante, cum ar fi electrotehnica, construcțiile de mașini, industria chimică și cea textilă. Cauza lor rezidă în situația con- juncturală nefavorabilă pe ansamblul economiei.Menținerea unei situații conjuncturale cu caracter de recesiune continuă să constituie o trăsătură caracteristică a actualei perioade prin care trece a- ceastă economie. Pe fondul unei creșteri inflaționiste a prețurilor se grefează tendința de sporire a numărului de șomeri totali și parțiali. Presa vest-germană, pu-

blicînd datele statistice puse la dispoziție de Oficiul federal al muncii, arată că Ia începutul lunii august numărul șomerilor a sporit cu încă 33 000 de persoane. atingînd cifra de 1 035 200. Aceasta înseamnă că 4.5 la sută din forța de muncă folosită în economia R.F.G. este a- fectâtă de șomaj total, căruia i se adaugă un număr apreciabil de șomeri parțiali. Prin aceasta, R.F.G. se înscrie ca tara cu cel mai mare număr de șomeri din Europa occidentală.în contextul unei asemenea evoluții a

economiei, politice este i borarea gram rărea Eugen pertul parlamentar al Partidului Social-Democrat, a declarat că a devenit urgentă luarea de măsuri de natură să frî- neze creșterea șomajului mai ales în perspectiva iernii 1975— 1976. Pentru aceasta se are în vedere în special lansarea unor comenzi suplimentare din partea ministerelor federale pentru realizarea unor proiecte — în primul rînd

cercurile : consideră că necesară unui pentru conjuncturii. Glombi, ex-
ela- pro- învio-

în domeniu! tiilor — în valoare de circa 7 miliarde mărci. La rîndul lor, reprezentanții partidelor de opoziție au că sînt gata ne guvernul acțiune care ca urmare o reînvio- rare a conjuncturii.Eficiența măsurilor rămîne însă problematică. dat fiind că economia vest-germană este strîns legată, prin comerț exterior, de economiile celorlalte țări occidentale, această cauză, ea poate conta decît limite restrinse pe folosirea exporturilor ca un stimul conjunctu- ral, în condițiile actualei recesiuni care afectează cele mai multe dintre economiile naționale ale acestor țări.

declarat să spriji- în orice ar avea

Din nu în

N. S. STANESCU

PARIS:

Avatarurile supersonicului
„Concorde"

Puține realizări teh
nice au avut destinul 
sinuos și complicat al 
aparatului supersonic 
de pasageri „Con
corde". Pe cind se afla 
încă pe planșetele pro- 
iectanților, experți sau 
oameni politici i-au 
prezis un eșec total. 
Mai tirziu, cind „tru
pul" său a început să 
prindă contur, avionul

a intrat in furtunile 
monetare, în virtejurî- 
le ecologice, în cicloa
nele concurenței.

în sfirșit, după ce a 
parcurs milioane de 
kilometri, străbătind 
marile magistrale ae
riene ale planetei, su
personicul și-a înche
iat recent programul 
zborurilor de rezisten-

țâ. Reactoarele sale au 
tors deasupra Atlanti
cului zeci de fuioare 
albe; între Paris — 
Gander (Terra Nova), 
Paris — Rio de Janei
ro, Paris — Caracas.

între 28 mai si 2 au
gust, avionul de serie 
nr. 3 a parcurs 603 000 
kilometri în 376 ore de 
zbor, din care 257 cu 
viteză supersonică. Pe

traseul cel mai lung 
Rio — Paris (9 720 km), 
aparatul a stabilit un 
record mondial in 6 
ore 39 minute, inclusiv 
escala de 50 minute la 
Dakar. (Un avion sub
sonic ar fi acoperit a- 
ceeași distanță în 11 
ore 35 de minute, fără 
escală).

Concomitent, apa
ratul nr. 4, realizat de 
partea britanică, a în
ceput la 7 iulie zboru-. 
rile de rezistență care, 
pină la 8 septembrie, 
vor defini normele op
time de pilotaj in 
atmosfera tropicală, 
punctele sale de desti
nație fiind Bombay, 
Kuala Lumpur, Sin
gapore, Melbourne.

In cursul acestor 
zboruri, la bord au 
fost invitați oameni de 
afaceri, savanți, per
sonalități ale vieții po
litice, ziariști. Apara
tul a obținut astfel 
„votul de încredere". 
Propunind o aventură 
apropiată de experien
ța unui grup restrins 
— cosmonauta 
nul și-a dezvăluit 
indiscutabilă forță 
atracție. Pentru 
zbor gratuit de încer
care cu avionul bri
tanic nr. 4 s-au în
scris 500 000 de ama
tori. din care urmează 
să fie selecționați... 35. 
Succesul său nu mai 
poate fi pus la îndoia
lă, optimiștii sînt pe 
cale de a ciștiga pariul 
împotriva pesimiștilor. 
Dar...

După 13 ani de la 
lansarea programului 
„Concorde", doar două 
companii aeriene, Air 
France și British Air
ways, au cumpărat 
nouă aparate. Uzinele

avio- 
o 

de 
un

din ambele țări vor 
fabrica 16 exemplare, 
după care, dacă nu se 
ivesc noi comenzi fer
me, mii de muncitori 
vor intra în șomaj. Pe 
de altă parte, prevă
zut să înceapă zboru
rile comerciale doar 
peste citeva luni, la 1 
ianuarie 1976, avionul 
nu are încă permisul 
de aterizare în S.U.A. 
De asemenea, pentru 
o exploatare normală 
îi sînt necesare per
mise de survol care în- 
tirzie încă.

Concurența nu este 
străină de aceste ulti
me obstacole. Dovada: 
.în ultimele zile s-a 
declanșat o nouă bătă
lie — a tarifelor. Aso
ciația internațională a 
transporturilor aerie
ne cere ca prețul bile
tului la „Concorde" să 
fie mai scump cu cel 
puțin 25 la sută față 
de biletul ' '
avioanele 
Evident, 
descuraja 
clientelă a 
cului.

Va reuși __________
franco-britanic să în
vingă toate aceste pie
dici ? Optimiștii aș
teaptă cu încredere in
trarea în exploatarea 
comercială. Pesimiștii 
afirmă că, după un fi
resc val de curiozita
te, pasagerii vor pre
fera vechile avioane. 
In sfirșit, realiștii con
sideră că soarta apara
tului depinde, în mare 
măsură, de evoluția 
crizei economice din 
lumea capitalistă. Adi
că sînt singurii care 
pun degetul pe rană...

la clasa I la 
subsonice, 

pentru a 
eventuala 

supersoni-

aparatul

Pawl
DIACONESCU

• j.S.O.S. SOMO
NUL I" Rîurile din provincia franceză Bretagne erau altădată bogate în somoni, specie de pește foarte căutată și prețuită. Ca urmare a practicării braconajului, dar’ mai ales datorită poluării, numărul somonilor în apele bretone a scăzut considerabil ; se pescuiesc mai puțin de 10 000 bucăți anual, față de circa un milion înainte de Revoluția de la 1789. Fenomenul este considerat dezastruos, atît pe plan ecologic, cit și pe plan economic, mai ales că s-a ajuns să se importe, în valoare de 120 milioane franci anual, somoni proveniți din puieți luati din rîurile franceze și cultivați pe coasta vestică a Groenlandei. De aci — o adevărată campanie în Franța pentru repopularea rîurilor cu somoni. O echipă de cercetători voluntari, ajutată de pescari amatori, țărani și tineri, a amenajat de-a lungul unuia din rîurile bretone șantiere cu instalații adecvate pentru depoluarea apelor și curățirea albiilor.

• TRAMVAIUL REDI- 
VIVUS. Firma suedeză de vehicule electrice ASEA încetase practic de mai bine de zece ani producția de tramvaie și troleibuze, deoarece în principalele orașe ale țării se renunțase la asemenea mijloace de circulație. Optica s-a modificat între timp. în prezent, ASEA dispune de un însemnat carnet de comenzi de tramvaie destinate orașelor din tară, precum și o comandă de 100 tramvaie pentru Melbourne (Australia). Noua versiune a tramvaiului suedez circulă silențios, cu 72 km pe oră.

• A DISPĂRUT UN 
CAL... în Italia a făcut zație dispariția... unui cal. I devărat, nu unul oarecare, faimosul trăpaș american Wayne Eden, ciștigătorul marelui premiu Montecatini (18 milioane lire italiene). El a fost răpit chiar a doua zi după victorie, în noaptea de vineri spre simbătă, dintr-o boxă bine ferecată a grajdurilor ale cărei culori Ie poartă. Se presupune că ar fi fost răpit de un expert hipic, care îi cunoștea bine firea ; dar anchetatorii n-au intrat, deocamdată, pe nici o pistă în descoperirea făptașului. Asupra mobilului răpirii s-au emis diferite ipoteze : o eventuală cerere de bani pentru răscumpărare pe măsura valorii lui Eden (citeva sute de milioane de lire italiene) ; înlăturarea lui de la participarea la o cursă, din motive de concurență ; asigurarea unui urmaș pur singe. La aceste întrebări, anchetatorii dau din umeri, declarînd doar : „Parcă s-a volatilizat".

sen-E a- . ci
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