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Produse peste plan
In cinstea marii sărbători 

de la 23 August, oamenii muncii 
de la Combinatul siderurgic de 
la Galati obțin succese tot mai 
importante. De la începutul a- 
nului ei au realizat în plus, fată 
de prevederile planului. peste 
50 000 tone cocs metalurgic. 
2 500 tone otel electric. circa 
18 000 tone sleburi, 14 000 tone 
tablă și bandă laminată la rece 
ș.a. In fruntea întrecerii se află 
colectivele de la uzina cocsochi- 
mică, secția prelucrări mecani
ce a uzinei de piese de schimb 
și reparații siderurgice și de la 
laminorul de benzi la rece. (Dan 
Plăeșu).

Tractorul
cu numărul 450 000

Colectivul întreprinderii de 
tractoare din Brașov întîmpină 
cea de-a XXXI-a aniversare a 
eliberării patriei cu un succes 
de prestigiu : realizarea tracto
rului cu nr. 450 000. Este de re
levat că întreprinderea din Bra
șov produce în actualul cincinal 
tot atîtea tractoare cite s-au re
alizat în primii 20 de ani de fa
bricație. Colectivul unității a re
alizat nu mai puțin de 33 de ti
puri de tractoare, în peste 300 
de variante cu puteri cuprinse 
între 35 și 180 CP. Din tractoa
rele fabricate pînă acum, 189 890 
au fost livrate la export în circa 
86 de țări. (N. Mocanu).

Eroii iui August
Eî au căzut cu arma în mînă la Băneasa, 
s-au frînt în Tatra Mare cu fața la dușman, 
ca azi să-ți fie-atîta de luminoasă casa 
și-atîta grîu de aur să-ți crească-n Bărăgan I

Cu ultima lor clipă, ținîndu-și legămîntul, 
ei s-au culcat în glie cu fulgerate frunți, 
ca azi viitorimei să-ți dăruiești avîntui, 
spre ea pășind, în voie, pe aurite punți !

Cînd august, ca-n toți anii, ne trece iarăși pragul 
tu intră în coloană I Fii purtător de steag !
Fii demn de cinstea asta 1 Eroii sînt în steagul 
pe care-l duci. Eroii cu tine merg în veac I

Victor TULBURE

IN ZIARUL DE AZI:cine scriem

Dacă studiem astăzi 
o anumită epocă, nu 
este de ajuns, pentru 
deplina noastră clari
ficare, să consultăm 
numai istoria. Opere
le literare ale unui 
Balzac, Zola, Tolstoi, 
Thomas Mann, Cara- 
giale, Sadoveanu, Os
car Walter Cisek și 
ale altor mari scriitori 
ne relatează foarte e- 
xact despre felul de a 
gîndi și de a trăi al 
oamenilor acelor tim
puri, despre fenomene 
și organizări sociale, 
despre lumea munci
torilor, despre conflic
te și antagonisme de 
clasă, despre morala 
si trăirile oamenilor 
acelor timpuri. Ace
lași lucru vor trebui 
să facă și generațiile 
viitoare, dacă vor voi 
să cunoască prezentul 
nostru socialist. Mari
le transformări si pro
grese ale acestor ani se 
cer explicate și tălmă
cite nu numai econo
mic și ideologic, ci și 
estetic și artistic. în
trebarea pe care tre
buie să ne-o punem 
este următoarea : mij
locește literatura noas
tră contemporană o 
astfel de privire de 
ansamblu asupra vieții 
oamenilor și vieții so
ciale a zilelor noastre ? 
Formulînd-o astfel, se 
poate lesne observa că 
ne gindim totuși mai 
mult la cititorii de azi 
decît la cei de mîinc 

în unele discuții li
terare cu tineretul șco
lar, cu muncitorii din 
uzine si cu locuitorii 
orașului meu natal.

cum
Reșița, unii partici
pant! au fost de păre
re că oamenii muncii 
ar fi reprezentați în 
literatura noastră con
temporană palid, u- 
neori schematic, idea
lizați. Au spus chiar 
că adevăratul munci
tor din uzină, maistrul 
sau inginerul, care 
sînt urmașii mai mul
tor generații de mun
citori, sînt prea puțin 
cunoscuti de scriitori.

însemnări de
Anton 

BREITENHOFER

capacitățile și însuși
rile lor, marea lor răs
pundere nu au fost re
flectate la adevărata 
lor dimensiune.

Chiar dacă aceste 
păreri par exagerate, 
ele conțin totuși un 
sîmbure de adevăr. 
Căci literatura — ca 
întreaga artă — este 
profundă și convingă
toare numai atunci 
cînd mijlocește, in 
mod estetic, emoții și 
cunoștințe cititorului, 
atunci cînd adeverește 
sau corectează cunoaș
terea șt experiența sa 
de viață. Literatura 
este actuală si necesa
ră dacă, prin puterea 
ei de exprimare, aju
tă cititorul să răspun
dă la întrebările și 
problemele puse de 
realitatea înconjură
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CU APROAPE 3 LUNI MAI DEVREME

Seri a fost străpunsă galeria care leagă 
lacurile de acumulare Cerna și Motru 

SUCCES REMARCABIL AL CONSTRUCTORILOR LA REALIZAREA UNUI IMPORTANT 
OBIECTIV PENTRU ECONOMIA NAȚIONALĂ

...19 august, ora 11,35. In semi
întunericul cercului de beton al 
uriașei galerii s-a așternut liniștea. 
Secundele, cele cîteva secunde dina
intea pușcării, se transformă in 
istorie.

O comandă scurtă — „Artificier, 
foc !“ — acoperită de șase detunături 
și, pe șantierul Complexului hidro
tehnic și energetic Cerna — Motru 
— Tismana, se încheie o pagină de 
eroism muncitoresc : străpungerea 
galeriei ce face legătura între cele 
două viitoare lacuri de acumulare de 
la Cerna și Motru a fost realizată cu 
aproape trei luni înainte de termenul 
prevăzut.

Și iată, după 628 zile de muncă 
dîrză, aici, sub poalele Godeanului, 
se întilnesc și se îmbrățișează pen
tru această vrednică izbindă cei doi 
ortaci ce-au condus „strategia" de 
străpungere a muntelui : Dumitru 
Boiciuc, care a înaintat cu brigada 
sa de la Cerna spre Scărișoara ; Ni- 

toare, cu care trebuie 
să se confrunte.

In acest sens a defi
nit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la plenara 
din noiembrie 1971, ro
lul și menirea litera
turii și artei noastre : 
„Creația literar-artis- 
tică, rezultat al mun
cii și cunoașterii, este 
chemată să răspundă 
cerințelor făuritorilor 
de bunuri materiale și 
spirituale, să îmbogă
țească și să înfrumu
sețeze viața spirituală 
a omului ; pentru a fi 
la înălțimea imperati
velor sociale, arta tre
buie să-și tragă seva 
din frămîntările și 
năzuințele poporului". 
Nu vreau și nu pot să 
fac în aceste cîteva 
rînduri aprecieri glo
bale despre puterea de 
reprezentare și de ex
primare a literaturii 
noastre contemporane. 
Există însă în litera
tura noastră genuri ca 
poezia, dramaturgia și 
proza — și în interio- . 
rul acesteia reportajul 
literar — care oglin
desc intens și multi
lateral prezentul nos
tru. Zilnic, în presă, 
scriitorii dezbat. în 
articolele pe care le 
publică, aspectele de 
seamă ale realităților 
zilelor noastre, ale 
creației și criticii li
terare. Aceasta dove
dește că majoritatea 
scriitorilor noștri cu
nosc viața de azi. ma
rea problematică a 
timpului nostru.
(Continuare 
în pag. a IV-a) 

colae Țapuc, venit — tot cu brigada
— dinspre Motru. Și cine ar fi crezut 
că acești oameni — care timp de doi 
ani au înfruntat concomitent tăria 
muntelui, pină au cucerit ultimul 
metru de pe lungimea de 4 646 me
tri, aveau să se cunoască abia acum
— să „descopere" că au biografii a- 
proape identice. Amîndoi sint de pe 
meleagurile Moldovei — unul din 
Suceava, altul din Neamț; amîndoi 
au școala marilor șantiere ale luminii 
(Bicaz, Argeș, Lotru, Porțile de 
Fier) ; amîndoi și-au constituit două 
brigăzi de mineri unul și unul (bri
gada lui Țapuc formează de 5 ani o 
familie pe care nimeni nu a trădat-o 
nici măcar o singură zi : adică așa 
cum se exprimă șeful ei, nu a absen
tat niciodată) ; amîndoi au experien
ța străpungerii de galerii : Boiciuc — 
5. Țapuc — 4. O „deosebire" există 
totuși în biografia lor : Boiciuc este 
mai tînăr cu 7 ani 'și a ținut ca și 
brigada lui să fie „de tineret" (me

RUBRICILE NOASTRE: FAP
TUL DIVERS, SPORT, DIN 
TARILE SOCIALISTE, DE LA 
CORESPONDENȚII NOȘ

TRI, DE PRETUTINDENI

in „focul" întrecerii... Secvență 
de producție la întreprinderea 
de utilai chimic „Grivița roșie" 

din Capitală

dia virstei — 25 de ani), pe cînd 
Țapuc are o brigadă „de veterani", 
cu o medie de virstă de aproape... 32 
de ani. Dar tocmai din îmbinarea 
elanului cu experiența s-a născut 
aici, în încleștarea cu muntele, o 
competiție între doi virtuoși ai săpă
rii șî străpungerii de galerii. Iar re
zultatul ei a devenit, începind de ieri, 
o carte. de vizită a constructorilor 
„luminii" in noile cetăți ale Gorju- 
lui.

Ce înseamnă de fapt terminarea 
galeriei ? Chezășia că lucrările vor 
continua în același ritm. în cadrul a- 
cestui complex hidrotehnic si ener
getic de importantă cu totul deosebită
— importantă pe care ne-a dezvălui
t-o inginerul Radu Slăvescu, adjunc
tul șantierului Cerna : „Pînă în 1982, 
noi, constructorii, trebyie. să îmblîn- 
zim toate riurile din munții Mehe- 
dințiului- și Gorjului^și să le-adunăm 
în mari lacuri de acumulare, cu o 
capacitate totală de 124 milioane mc
— care să-și reverse apoi apele în 
Jiu. pentru ca bătrînul riu să „ser-
(Continuare în pag. a V-a)

Pentru anul- 1976, primul- an al 
viitorului cincinal, se prevede să se 
obțină o producție totală de circa 
21 milioane tone de cereale. Con
comitent cu pregătirea exemplară 
a terenului, cu respectarea strictă 
a tehnologiilor de producție, reali
zarea acestui obiectiv maior depin
de intr-o măsură hotărîtoare de fo
losirea unor semințe din soiurile de 
griu cele mai productive, cu înaltă 
valoare biologică și care să fie con
diționate pentru înlăturarea tuturor 
semințelor de buruieni.

Pornind de la experiența aces
tui an. Ministerul Agriculturii a 
luat o serie de măsuri pentru îm
bunătățirea structurii soiurilor de 
grîu cultivate, în sensul sporirii 
ponderii soiurilor timpurii și mij
locii în detrimentul soiurilor tardi
ve, care s-au dovedit mult mai 
sensibile la atacul bolilor criptoga- 
mice și la fenomenul de șistâvire. 
Astfel, din totalul fondului de să- 
mintă. soiurilor timpurii le revine 
o pondere de 39 la sută, celor ,se- 
mitimpurii — 29 la sută., iar celor 
tardive — 32 la sută. Respectarea 
in fiecare județ a structurii soiu
rilor ce se vor cultiva constituie 
una din problemele esențiale ale 
sporirii producției de grîu în anul 
viitor. Aceasta se cere cu atît mai 
mult cu cît, din totalul fondului de 
sămînță. 193 mii tone urmează a 
fi procurate de unitățile agricole 
prin schimb de la întreprinderile 
județene de valorificare a cereale
lor. în acest scop, Ministerul Agri
culturii a întocmit pentru fiecare 
iudet repartiții pentru asigurarea 
semințelor din soiurile timpurii, 
întreprinderile județene de valori
ficare a cerealelor au obligația să 
respecte repartițiile stabilite de mi
nister. Or. există tendința — așa 
cum s-a intîmplat anul trecut în 
județele Ilfov. Timiș și Arad — 
de a nu trimite altor județe se
mințele din soiurile repartizate.

Reportaj din 

actualitatea 

socialistă 

a tarii
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„Buchetul” bogat în realizări 
al textilistelor

Sectorul INDUSTRIEI TEXTILE, 
componentă de bază a industriei 
noastre ușoare, care produce mari 
cantități de bunuri de consum pen
tru populație și deține un rol deo
sebit în exportul tării, are de înde
plinit sarcini majore în direcția di
versificării gamei sortimentale, ridi
cării calității acestora. Aceste sar
cini au fost subliniate din nou, cu 
tărie, la plenara din 21—22 iulie 1975 
și ele sint menite să orienteze în 
mod stăruitor eforturile colectivelor 
de unități din industria ușoară, din 
industria textilă spre o producție mai 
bună, cu însușiri calitative tot mai 
înalte, care să valorifice în mod su
perior materiile prime, potențialul 
tehnic și uman din aceste între
prinderi. Sint preocupări atotcuprin
zătoare, ce se desprind cu pregnan
tă din. anchetă-sOndaj de astăzi a 
ziarului nostru. întreprinsă în cîteva 
unități din industria textilă, unde 
marea majoritate o reprezintă femeile.

La început, avem legătura cu ÎN
TREPRINDEREA DE POSTAV DIN 
BUHUȘI. De ce ? Tocmai pentru că 
de aici a fost adresată tuturor uni
tăților din industria . textilă chema
rea Ia întrecerea socialistă in anul 
1975.

— Propunindu-și ca obiective ale 
întrecerii sarcini de mare amploare 
și complexitate — ne spune Elena 
Floareș, secretar al comitetului de 
partid — colectivul nostru poate ra
porta, în momentul de față, înfăp
tuirea integrală a planului și anga-.

Potrivit programului privind des
fășurarea lucrărilor agricole de 
toamnă', pină la 5 septembrie, toa
tă sămînta trebuie să fie preluată 
și depozitată în magaziile unități
lor agricole. Pentru a nu se repe
ta neajunsurile din anii trecuti. cînd 
schimbul de semințe se prelungea 
pînă în preajma însămintărilor. 
este nevoie ca direcțiile agricole 
județene să organizeze temeinic a- 
ceastă acțiune. Fiecare unitate a-

Organele și unitățile agricole sînt datoare să 

respecte toate regulile privind selecționarea și 

tratarea semințelor pentru insămînțările 

de toamnă

gricolă trebuie să cunoască cu pre
cizie ziua in care să se prezinte 
pentru a ridica semințele de Ia baza 
de recepție.

Pe lingă procurarea semințelor, 
specialiștii din unitățile agricole au 
datoria de mare răspundere de a 
organiza conditionarea lor, astfel 
incit să întrunească normele de 
calitate pentru a fi însămintate. 
Așa cum s-a putut vedea in pri
măvara acestui an. în multe zone 
ale tării, lanurile de grîu au fost 
puternic infestate de buruieni. în 
unele locuri chiar macul sălbatic 
și răpită fiind mai mari decit griul. 
Aceasta se datorește. printre alte
le. si folosirii unor semințe nese- 
lecfionate corespunzător. Pentru în
lăturarea acestor neajunsuri care 
dijmuiesc recolta, acum se cere ca 
selectarea griului pentru însămîn- 
tările de toamnă să se facă cu na

Imagine din secția de turbine 
a întreprinderii constructoare 

de mașini din Reșița

jamentelor asumate. Filatoarele au 
produs peste plan 65 tone fire piep
tănate, fată de 50 de tone cit pre
vede angajamentul anual. Prin apli
carea inițiativei „Măi multe produse 
finite din aceeași cantitate de mate
rie primă", s-au economisit 75 tone 
materii prime textile, din care au, 
fost realizate 185 000 mp țesături. In 
același timp au fost livrate supli
mentar la export mărfuri în valoare 
de 1,9 milioane lei valută, adică a- 
proape dublu fată de angajamentul 
inițial asumat.

Ritmul înalt al întrecerii este sus
ținut și de „bătălia" pentru calitate, 
care a stimulat inițiativa creatoare 
a colectivului din Buhuși.

— Apliicînd stăruitor valoroasa 1- 
nifiativă „Calitatea producției — o 
problemă de demnitate și patrio
tism" — precizează șefa de brigadă 
Elena Mocanu, de la secția finisaj 
— am reușit- să îmbunătățim colec
ția de produse a întreprinderii cu 
peste 70 desene și poziții coloristice 
n.oi, in plus față de prevederile pla
nului. Totodată, folosind finisajul 
mecanic al firului, prin prelucrarea 
lui cu ajutorul curătitoarelor elec
tronice, am îmbunătățit substantial 
calitatea firelor și țesăturilor.

Dacă asemenea muncitoare, ca fi
latoarele Elena Ciobanu și Ecateri- 
na Diac, bobinatoarele Ivanca și 
Maria Fusaru, țesătoarea Maria Coz- 
(Continuare în pag. a II-a)

ximă răspundere. Nici un bob de 
buruiană să nu se găsească prin
tre semințele de grîu ! Deși lu
crările de condiționare trebuiau să 
se încheie pînă la 20 august, din 
datele existente la Ministerul 
Agriculturii rezultă intîrzieri in
tr-un număr mare de județe, 
cum ar fi Olt, Teleorman, Il
fov. Timiș. Gorj, Cluj etc. Rămî- 
neri în urmă se constată chiar și 
la unele întreprinderi de valorifi- 

rare a cerealelox- care, datorită con
dițiilor tehnice pe care le au, pu
teau termina de mult conditionarea 
griului pentru sămîntă. In această 
situație sînt întreprinderile din ju
dețele Ilfov, Buzău. Brăila. Olt, 
Vaslui și altele.

încheierea grabnică a condițio
nării semințelor pentru cerealele de 
toamnă se impune cu atit mai mult, 
cu cit de această acțiune depinde 
efectuarea analizelor de laborator 
pentru stabilirea valorii biologice 
— puritate și germinație — a se
mințelor. Este necesar ca inspec
toratele județene pentru controlul 
calității semințelor să ia măsuri 
pentru urgentarea efectuării probe
lor de laborator. în unele județe 
acțiunea se desfășoară foarte greoi. 
Bunăoară, la I.V.C. Ilfov, deși s-au 
trimis probe pentru 14 700 tone 
grîu. Inspectoratul județean pentru

ÎN JUDEȚUL BRĂILA

început recoltatul 

florii-soarelui

BRĂILA (Corespondentul „Scin- 
teii", Mircea Bunea). — Oamenii « 
muncii din agricultura județului 
Brăila au intensificat ritmul lucră
rilor de sezon. Recoltarea tomatelor 
a atins 950 de tone zilnic, dintre care 
700 de tone iau în aceeași zi calea in
dustrializării. în majoritatea unită
ților agricole de pe cuprinsul jude
țului s-a apropiat momentul încheie
rii prașilei a doua la porumb în cul
tură succesivă. Și o știre de ultimă 
oră ; la 18 august 1975 a început re
coltatul florii-soarelui. Pină la 19 au
gust seara a fost deja strînsă re- 
cplta de pe 1 050 hectare. în frunte 
se plasează' cooperativele agricole de 
producție Bărăganul, Stăncuța, Col- 
țea, Drogu și altele."Se preconizează 
ca întreaga suprafață de 28 000 hec
tare cultivată cu floarea-soarelui să 
fie recoltată în maximum 12 zile.

calitatea semințelor a dat rezulta
te numai pentru 1 500 tone. La fel 
stau lucrurile și la I.V.C. Arad, 
Brăila, Constanta, Buzău. Olt etc. 
Analizele de laborator pentru eli
berarea certificatelor de calitate a 
semințelor trebuie efectuate în cel 
mai scurt timp, astfel incit la în
ceputul lunii septembrie. în fieca
re județ, să se poată cunoaște va
loarea culturală a întregului fond 
de semințe. Sub nici un motiv 
șă nu se admită incorporarea 
in sol a unor semințe care nu 
corespund normelor de calitate, 
sint netratate sau sînt amestecate 
cu semințe de buruieni. Tot
odată, trebuie combătută practica 
des întîlnită în unele unități agri
cole de a se mări normele de sămin- 
tă la hectar. încercindu-se supli
nirea pe această cale a lipsurilor 
privind calitatea semințelor sau 
pregătirea necorespunzătoare a te
renului.

Sporirea producției de cereale — 
obiectivul principal al dezvoltării 
agriculturii în viitorul cincinal — 
trebuie să preocupe îndeaproape 
organele și organizațiile de partid 
din agricultură, în aceste zile, cînd 
se pregătesc condițiile pentru 
buna executare a însămînțării griu
lui de toamnă. Comisiile constitu
ite la indicația conducerii partidu
lui în fiecare comună, conduse de 
secretarii comitetelor comunale de 
partid, răspund direct și nemijlo
cit de organizarea temeinică și 
buna desfășurare a lucrărilor, de 
respectarea cu strictețe a tehno
logiei de producție la cultura griu
lui și, in acest sens, au datoria să 
acționeze ferm pentru întărirea 
răspunderii mecanizatorilor, a spe
cialiștilor și conducerilor de uni
tăți agricole fată de calitatea ară
turilor, semințelor, față de tot ceea 
ce condiționează buna pregătire șl 
executare a însămintărilor de 
toamnă.
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MAREA GRIJĂ PENTRU CEI MICI

CREȘE, CĂMINE Șl GRĂDINIȚE 
iN ACEST CINCINAL

Dinamica ascendentă a construc
țiilor de creșe și grădinițe pentru 
copii in acest cincinal are o sem
nificație deosebită pentru locul și 
rolul atribuit femeii în ansamblul 
vieții politice și economice a țării, 
pentru eforturile pe care societatea 
noastră socialistă le face pentru a 
veni in sprijinul femeii muncitoare 
sl mame. Să dăm cuvîntul cifre
lor...

în primul an al cincinalului —
1971 — s-au creat 2 050 de noi locuri 
in creșe și 3 062 în grădinițe ; în
1972 — 2 176 locuri în creșe și 6 408 
!n grădinițe. în anul care a urmat 
— 1973 — capacitățile create au în
trecut cu mult totalul celor reali
zate in cei doi ani anteriori : 
8 586 locuri în creșe și 9 300 locuri 
în grădinițe. A fost o urmare 
directă a aplicării hotărîrii Ple
narei C.C, al P.C.R. din iunie
1973 cu privire la creșterea rolu
lui femeii în viata politică, econo
mică și socială a țării — hotărîre 
care, paralel cu crearea condițiilor 
concrete ce aveau să deschidă noi 
orizonturi profesionale și de afir
mare a femeii pe multiple planuri, 
prevedea un șir întreg de măsuri 
menite să o ajute, totodată. în în
deletnicirile ei de gospodină și ma
mă. Printre aceste preocupări, cre
șele șl grădinițele de copii s-au 
bucurat de o atenție deosebită. Au 
fost suplimentate fondurile de la 
buget destinate acestei categorii de 
construcții, sindicatele au alocat și 
ele sume mai mari la acest capi
tol î printre construcțiile ce s-au

realizat din contribuția bănească a 
cetățenilor, creșele și grădinițele 
au avut, de asemenea prioritate. 
In consecință, în 1974, numărul 
locurilor noi în creșe s-a dublat, 
față de 1973 : au fost realizate 
15 615 ; capacitatea grădinițelor a 
crescut, în același an, cu 19 000 
locuri.

Urmărindu-se cu consecventă 
realizarea acestei importante ho- 
tărîri de partid, și în acest an sint 
prevăzute a se realiza — în primul 
rînd din fondurile statului și ale 
sindicatelor, dar și din contribu
ția bănească a cetățenilor — peste 
28 000 de locuri în creșe si peste 
26 000 în grădinițe. Toate șantierele 
se află în plină activitate, majori
tatea termenelor de dare în folo
sință situîndu-se în jurul datei de 
1 septembrie. In primul semestru 
au și fost predate micilor benefi
ciari cîteva clădiri : 1 500 locuri în 
creșe și 1 680 în grădinițe. Construc
torii dau asigurări că. pînă la sfir- 
șitul anului, toate creșele si grădi
nițele prevăzute în plan vor fi ter
minate.

Așadar, bilanțul final al construc
țiilor destinate copiilor în acest 
cincinal va fi remarcabil : circa 
56 000 de noi locuri în creșe si a- 
proape 64 000 de locuri în grădinițe, 
în felul acesta, zestrea celor mici 
se va ridica la 796 000 de locuri în 
grădinițe și la peste o sută de mii 
de locuri în creșe. Aceste cifre re
prezintă tot atiția copii educați și 
îngrijiți In cele mai bune condi

ții și tot atîtea mame care pot 
munci liniștite, fără grija copilu
lui mic, încredințat personalului 
calificat al creșelor și grădinițelor.

In viitorul apropiat, ca și in 
perspectiva mai îndepărtată, volu
mul construcțiilor de creșe și gră
dinițe va fi mult sporit. In peri
oada 1976—1980 urmează să se rea
lizeze 101 000 de locuri în creșe și 
135 800 in grădinițe, ceea ce expri
mă elocvent consecvența cu care 
partidul și statul nostru manifestă 
pentru cei mai mici cetățeni ai țării 
grija cea mai mare.

Rodica ȘERBAN

In fotografii: sus — unul dintre cele mai noi edificii pentru copii din Slobozia (județul Ialomița) ; orâ de 
|oacă la grădiniță din Galați. Jos — micii „locatari" ai creșei și grădiniței nr. 3 din Tulcea, în timpul 
unei destinderi în aer liber; la „cercul pictorilor" de la grădinița întreprinderii de confecții 

și tricotaje din Capitală

Piese de schimb 
pentru tractoare 

și mașini agricole
Discutăm cu Ion Cîrlan, ingl- 

nerul-șef al întreprinderii de 
piese de schimb pentru tractoare 
și mașini agricole Galați, despre 
eforturile realizate aici pe linia 
asimilării de noi produse :

— De puțină vreme unitatea 
noastră a trecut pe acest profil, 
astfel îneît eforturile specialiș
tilor în direcția asimilării de 
produse noi se acordă perfect cu 
caracterul aproape complet nou 
sau modernizat al producției. 
Dintre cele din urmă asimilări, 
amintesc servocilindrul pentru 
tractoarele de 45 și 55 CP, pe 
care l-am introdus din luna iu
nie în fabricație de serie, execu- 
tind pină acum peste 1200 bu
căți ; adaug 10 tipuri de cilindri 
hidraulici pentru tractoare, com
bine, semănători, tractoare grele 
etc. din care două modele s-au 
asimilat deja, iar celelalte sînt 
în fază de omologare, priza de 
forță pentru combina autopro
pulsată de furaje și altele.

Producția unității va crește 
prin intrarea în funcțiune în pri
ma jumătate a lunii septembrie, 
înainte de termenul prevăzut, a 
secției de granulatoare și piese 
de schimb. Parțial, această nouă 
capacitate produce încă de la 
sfirșitul primului semestru.

Este de relevat că acest colec
tiv și-a îndeplinit sarcinile cin
cinalului încă de la 11 mai a.c. 
și. în 7 luni din acest an. și-a 
depășit cu 3,7 milioane lei pla
nul la producția globală și cu 
5.5 milioane lei la produc
ția marfă. Din rîndul co
lectivelor fruntașe, care acum, 
în cinstea marii sărbători de la 
23 August obțin succese dintre 
cele mai notabile, amintim : 
atelierul de prelucrări mecanice 
nr. 2, atelierul de S.D.V.-uri, 
atelierul de proiectări. (Dan 
Plăeșu, corespondentul „Scînteii)

NIMIC NU SE PIERDE...
întreprinderea de mase plastice din
o valoroasă

cu anul 1965, între- 
maselor 

Buzău realizează in 
de 

mare. Prelucrarea

uzau oferă
experiență in reutilizarea deșeurilor

• Fapte • Opinii • Propuneri

în aceste zile ale producțiilor- 
record în cele mai diverse uni
tăți Industriale, fotoreporterul 
ne oferă simbolice „coloane 
ale... succeselor" la Combinatul 

chimic din Pitești

Comparativ 
prinderea de prelucrare a 
plastice din 
acest an un volum de producție 
24 de ori mai 
unor cantități mereu sporite de po
limeri, în condiții de eficiență econo- 
>nicăl:superioară. a impiW și impune, 
intre altele, soluționarea problemei 
recuperării deșeurilor tehnologice și 
adaptarea procedeelor de recuperare 
la posibilitățile tehnice ale echipa
mentelor din dotare. întrucît in secto
rul respectiv nu există alte 
specializate in valorificarea, 
lor de mase plastice.

Strădaniile specialiștilor 
buzoiene, îndreptate spre 
modalităților de valorificai'e 
rilor, s-au finalizat prin punerea la 
punct a unor mașini și instalații cu 
ajutorul cărora, în prezent, deșeuri- 
le tehnologice din sectoarele de pre
lucrare sint reutilizate integral, cu

bune rezultate. Așa, spre exemplu, 
în procesul de extrudere sau termo- 
formare a polistirenului antișoc apar 
deșeuri diverse care, apoi, sînt mă
cinate la o moară cu cuțite și trans
formate în fulgi cu dimensiuni între 
utilizează,. îrț amestec cu'granule noi., 

’ în proporție de 50 la sută. înjfiincție
• ’’7

o tehnologie complexă de valorifica
re a sacilor recuperați din agricul
tură. Echipamentul tehnic de lucru 
a fost realizat, în cea mai mare parte, 
la atelierul de autoutilări al între
prinderii. Realizările sint notabile, 
d$r, ar «putea-'rfi și mai bune, dacă 

. unitățile ggricole ar lua măsuri pen
tru’ perfecționarea sistemului de co-

unități 
deșeui'i-

unității 
găsirea 

a deșeu-

• într-un an, peste 1 500 tone materie primă obținută 
din deșeuri ® Echipamente tehnice și tehnologii proprii 
pentru prelucrarea maselor plastice ® Ce efect va avea 
în întreprinderile simiiare recentul schimb de experiență?

„Buchet" bogat în realizări
(Urmare din pag. I)

se dato- 
preocupă

ma »înt fru-ntașe, aceasta 
rează faptului că ele se 
zi de zi de a da cît mai multe pro
duse textile și de cea mai bună ca
litate.

Producția de calitate, în cantități 
tot mai mari, presupune muncă asi
duă în fiecare secție, la fiecare loc 
de muncă, dublată de exigente mă
suri pentru respectarea întocmai a 
tehnologiilor de fabricație. Iată ce 
caracterizează harnicul colectiv de 
la ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ 
„UTA“ DIN ARAD. In oricare sec
ție vom poposi — ne relatează cores
pondentul nostru Simion Constantin 
— zeci de fapte de muncă sînt, cre
dem, principalul argument al anga
jării în entuziasta întrecere socia
listă. Ne aflăm în secția țesătorie I 
automată. Aici le-am cunoscut, 
printre altele, pe cele 8 țesătoare 
din echipa condusă de ajutorul de 
maistru Valeriu Iacobuț. Sub privi
rile lor atente, 64 de războaie „îm
pletesc" zilnic, neobosite, sute 
metri - ■ ...................
luna 
2 000 
mai ____ ___
prime ; de pildă, in prima jumătate 
a lunii august au fost economisite 15 
kg fire.

— Care este „secretul" acestei rea
lizări ?

„Secretul" ne-a fost dezvăluit 
chiar de unul din autorii acestui 
succes, tînăra țesătoare Emilia Dan, 
care de la începutul anului și-a de
pășit lunar sarcinile de plan, în me
die, cu 10 la sută : „Pentru fiecare 
din componentele echipei noastre, 
pentru Ana Medve, Eugenia Ștefan 
și pentru celelalte, preluarea și pre
darea din mers a schimbului, con
trolul permanent asupra modului 
cum sint alimentate cu fire toate 
războaiele, utilizarea marșrutului 
pentru prevenirea și eliminarea rup
turilor de fire, intervenția la repa
rații cu operativitate si altele sint 
probleme aflate permanent în a- 
tenție".

însumate la nivelul întregii între
prinderi, rezultatele textilistelor sint 
remarcabile : 8,5 milioane lei pro
ducție globală și 5,5 milioane Iei pro- 
ducție-marfă realizate suplimentar 
pînă la sfirșitul lunii iulie. în sec
ția filatură, 18 tone materie primă a 
fost economisită în aceeași perioadă. 
Iar dacă mai adăugăm și faptul că pe 
ansamblul întreprinderii s-au econo
misit 14,6 tone fire, credem că 
panoul cu rezultate în întrecerea so
cialistă, pe care îl pregătesc texti- 
listele arădene în cinstea zilei de 
23 August, este edificator.

în cadrul ÎNTREPRINDERII TEX
TILE „OLTUL" DIN SF. GHEOR- 
GHE sînt organizate întreceri intre 
secții, schimburi, brigăzi și muncitori 
individuali. însuflețit de indicațiile 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu ocazia vizitei de lucru din sep
tembrie 1974, colectivul acestei uni
tăți a industriei ușoare a obținut re-

de 
numai in 

în plus 
condițiile

de țesături. Aici, 
iulie s-au realizat 
ml țesături, în 

bunei gospodăriri a materiei

zultate remarcabile și în acest an, 
dind peste prevederile planului 8 090 
kg fire de bumbac, 215 000 mp țesături 
finite și piese de schimb în valoare 
de peste 67 000 lei. De altfel, la 29 
iunie a.c.. cu satisfacția datoriei îm
plinite, colectivul de aici și-a onorat 
angajamentul asumat : înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen.

Rezultatele obținute sînt rodul ac
tivității pline de abnegație a între
gului colectiv de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, a tuturor oamenilor 
muncii din întreprindere, fără deose
bire de naționalitate. In secția de 
filatură, în fruntea căreia se află 
Ludovic Barabaș. acționindu-se pen
tru valorificare}! materiilor prime se
cundare, s-a 
deșeurile de 
gie stabilită 
țiativa unui 
întreprindere, 
secții, prin buna gospodărire a mate
riei prime, s-au economisit peste 65 
tone fibre, din care s-a lucrat timp 
de 4 zile.

Colectivul întreprinderii și-a pro
pus ca, pină Ia sfirșitul 
producă 500 000 mp țesături 
din materie primă economisită, 
întrecere se evidențiază și 
nisaj, atît sub aspectul 
înalte de producție, cît șl 
cupărilor privind creșterea 
diversificarea produselor 
lucrare, îmbunătățirea caracteristici
lor tehnico-calitative ale produselor,

12 iunie 1975. Este data la care 
colectivul ÎNTREPRINDERII DE 
STOFĂ DE MOBILĂ DIN BUCU
REȘTI a raportat : „Cincinalul a 
fost îndeplinit". întrecerea textilis
telor continuă și cu mai multă vi
goare.

— Noi ne-am propus — ne spune 
Amalia Trică, secretara comitetului 
de partid — ca pînă la sfirșitul anu
lui să dăm peste plan 1 060 000 mp 
stofe. Folosind la maximum cele 
480 minute de lucru, țesătoarele 
Maria Mihăiță, Natalia Herișamu și 
Adela Maer și-au făcut un titlu de 
onoare din a raporta zilnic producții 
peste plan — zeci de metri de țesă-. 
turi. Reducînd. durata de raparație 
și revizie, prin pregătirea prealabilă 
de mecanisme și subansamble 
zervă, la războaiele „jacard" 
realiza suplimentar numai pe 
tă cale 40 000 mp de țesături.

încheiem aici ancheta-sondaj în
treprinsă în unități din industria tex
tilă. Desigur, veștile sînt mult mai 
numeroase. întrucît și alte colective 
din acest sector raportează acum. în 
preajma zilei de 23 August, rezul
tate demne de toată lauda. Ele ates
tă hotărîrea oamenilor muncii din a- 
ceastă ramură de a contribui cu suc
cesele lor la realizarea sarcinilor tra
sate de partid privind sporirea pro
ducției și ridicarea continuă a cali
tății bunurilor de consum.

reușit să se prelucreze 
scamă, printr-o tehnolo- 
și perfecționată din ini- 
grup de specialiști din 

Tot în cadrul acestei

de condițiile calitative și estetice ale 
produselor finite, proporția ameste
cului de materiale recuperate poate 
ajunge pînă la 70 la sută.

— Procedeul a prezentat însă, la 
început, o seamă de imperfecțiuni — 
ne-a spus ing. Viorel Văsuț, șeful 
secției polietilenă. Din cauza im
posibilității amestecării uniforme a 
granulelor noi cu fulgii de deșeuri, 
alimentarea extruderelor se făcea 
plusatoriu, efectul fiind o grosime 
neuniformă a foliei, ceea ce, în pre
lucrările ulterioare, ducea la scăde
rea calității produselor finite. Atunci 
ne-am concentrat atenția spre găsi
rea altui procedeu tehnologic, mai 
eficient. Experimentările au validat 
metoda regranulării deșeurilor prin 
sinterizare. S-a obținut, astfel, o 
masă de granule aproape sferice, care 
au putut fi introduse in fluxul de fa
bricație fără adaos de granule noi, 
adică s-a -asigurat recuperarea inte
grală a deșeurilor respective.

în domeniul utilizării deșeurilor de 
mase plastice, întreprinderea buzo- 
iană deține un loc de frunte în sec
tor, fiind singura unitate care pre
lucrează sacii uzați din polietilenă 
rezultați din ambalarea îngrășămin
telor chimice. Aici a fost elaborată

Iectare a sacilor uzați. Aceștia sosesc 
la fabrică murdari, unii cu grad de 
uzură prea mare, amestecați cu 
corpuri dure — pietre, bețe, sîrme 
ș.a. — îngreunînd mult procesul de 
recuperare. Iată de ce colectivul în
treprinderii solicită unităților agricole 
să dovedească mai mult spirit gospo
dăresc în această acțiune de revalori
ficare a sacilor de polietilenă.

— Prin procedeele utilizate în uni
tatea noastră — ne spunea ing. Marin 
Ionescu, directorul întreprinderii — 
am reușit ca, în cursul anului trecut, 
să obținem peste 1 500 tone materie 
primă în urma recuperării deșeurilor 
de mase plastice. Pentru acest an și 
anii viitori, sarcinile sînt mult mai 
mari. Recentele reglementări prevă
zute de decretul aprobat de con
ducerea partidului și statului cu pri
vire la extinderea utilizării în pro
ducție a deșeurilor de materii prime 
au fost amplu dezbătute de comite
tul oamenilor muncii al întreprinde
rii. Cu acest prilej, s-au fixat sarcini 
concrete tuturor secțiilor, atelierelor 
și sectoarelor de prelucrare, în ve
derea colectării operative și refolosi- 
rii integrale a deșeurilor tehnologice. 
La instalația de prelucrare a deșeu
rilor din polietilenă (saci și folii pro-

venite din agricultură) au fost reor
ganizate cele 3 schimburi, astfel incit 
producția obținută să fie egală in 
fiecare schimb, iar utilajele să fie 
folosite la parametri cît mai înalți. 
Colectivul întreprinderii și-a propus, 
in baza noilor măsuri ad^ptaw, să 
depășească cu cel puțin 200 tone ni
velul cantităților de deșeuri ytșuțili- 
zate, în.comparație cu anul prețfedenl.

Din discuțiile cu specialiștii' între
prinderii buzoiene am reținut o sea
mă de probleme, de ordin tehnic și 
economic, care nu au fost rezolvate 
încă de centrala industrială și minis- 

. terul de resort, ceea ce frînează ex
tinderea acțiunii de recuperare a de
șeurilor de mase plastice. Bunăoară, 
nu este pus la punct sistemul de co
relare a indicatorilor de plan cu ran
damentele obținute în producție, în 
cazul cînd se utilizează deșeurile. De 
asemenea, ar fi firesc ca granulele 
obținute din recuperări să fie distri
buite proporțional — de către cen
trală — tuturor unităților de prelu
crare a maselor plastice, 
contribui la extinderea 
recuperare a deșeurilor.

Experiența colectivului 
prinderea de prelucrare 
plastice din Buzău în domeniul reuti- 
lizării deșeurilor este demnă de re
marcat. Acesta a fost și motivul 
pentru care, recent, aici a fost orga
nizată o consfătuire de lucru a spe
cialiștilor din ramura prelucrării ma
terialelor plastice, la care au parti
cipat numeroși cercetători și teh
nologi din chimie ; consfătuirea a 
prilejuit o analiză și un larg schimb 
de păreri privind amplificarea ac
țiunii de valorificare, eficientă a 
deșeurilor, de economisire a resur
selor de materii prime. Drept ur
mare. este de așteptat ca. atît în 
acest semestru, cît și în anul viitor, 
să se impulsioneze reutilizarea în 
producție a maselor plastice uzate, a 
deșeurilor, prin care anual se poate 
economisi un considerabil volum de 
materii prime.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

fapt care ar 
acțiunii de

de la între- 
a maselor

® De la începutul anului, coIecfcivL’l întreprinderii 
„Electroputere" — Craiova a economisit peste 1100 tone metal, dintre 
care peste 360 tone laminate. De asemenea, în contul colector de eco
nomii al 
misite a 
cian).

formațiilor de lucru s-au înscris pină acum materiale econo- 
căror valoare depășește 1,2 milioane lei. (Victor Mitu. tehni-

® 0 nOUă școală cu 111 de c^as®’ laborator etc., șe 
va inaugura, în cinstea zilei de 23 August. în comuna Tetoiu, județul 
Vîlcea. La construirea sa au contribuit toți locuitorii comunei. Tot 
prin contribuția sătenilor se va .terming, în curînd. și grădinița de 
copii diri-:satul Cîmpeni. In acest fel. în fiecare din cele 7 sate com
ponente ' 'ale comunei va exista cite o grădiniță de -copii. (Ilie 
Mazilii, pensionar).

® 450 plopi ^45 brazi plantați de-a lungul liniilor curente 
Titu—Pietroșița, Teiș—Răzvad și Chitila—Furca, 1 500 trandafiri și sute 
de mii de flori sădite în parcurile a 21 stații, 2 500 km gard viu, peste 
4 ha gazon — iată doar citeva din realizările din acest an ale sectorului 
plantații și amenajarea zonelor C.F.R., din cadrul secției de întreți
nere Titu. Pentru rezultatele obținute pînă în prezent, comisia de în
frumusețări din cadrul Regionalei de căi ferate București a acordat 
acestui sector premiul I și dioloma de fruntaș în muncă. (Gheorghe 
Muscăloiu, tehnician).

® Alimentarea cu ap^ potabilă se va Îmbunătăți in co
muna Măceșu de Jos, județul Dolj, prin punerea în funcțiune a unei 
noi rețele de conducte de 1 500 m. Tot^în această localitate, coopera
tiva agricolă de producție va pune în curînd la dispoziția celor mal 
mici cetățeni ai comunei o creșă și o grădiniță de copii. (Ilarion Geor
gescu, inginer).

• Lucrări suplimentare de construcții-montaj în va
loare de 1 miliard 100 milioane lei se vor executa peste prevederile 
actualului cincinal de către colectivul oamenilor muncii de la Trustul 
de construcții industriale Constanța. Constructorii de aici vor devansa 
cu una pînă la două luni termenele de dare în funcțiune la un număr 
de 10 capacități industriale. (Vasile Ioniță, secretarul comitetului de 
partid de la T.C.I. Constanta).

® Uf! Cămin Pen^ru nefamiliști cu 600 locuri a fost pus re
cent la dispoziția muncitorilor de la întreprinderea de osii și boghiuri 
din Balș. Aici funcționează un bufet, o bibliotecă, iar în curînd ur
mează să se înființeze un club. în anul viitor, alte două cămine cu 
800 locuri, aflate în prezent in construcție, vor fi date în folosință. 
(Nicolae Ripeanu, întreprinderea de osii și boghiuri Balș, județul Olt).
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Ion LAZAR
și corespondenții „Scînteii"

e CONSTRUCTORII, MONTORII 
ȘI INSTALATORII HUNEDOREN1 
au realizat în 7 luni ale anului lu
crări de investiții peste prevederi 
în valoare de 26 milioane lei. Nu
mai în bazinul Văii Jiului ei au 
terminat și pus în funcțiune peste 
30 obiective și instalații noi, menite 
să contribuie la creșterea produc
ției de cărbune cocsificabil și ener
getic. De asemenea, au racordat la 
circuitul productiv laminorul nr. 2 
de sirmă de la Combinatul siderur
gic Hunedoara, au construit și pus 
la dispoziția oamenilor muncii din 
județ peste 2 000 apartamente, cămi
ne cu mai mult de 500 de locuri 
pentru nefamiliști. noi școli, creșe 
și grădinițe pentru copii.

9 ÎN FUNCȚIUNE, ÎNAINTE DE 
TERMEN. Harnicii constructori și 
montori care lucrează pe șantierul 
de dezvoltare a întreprinderii „1 
Mai" din Ploiești au reușit să dea 
în funcțiune două capacități de 
producție înainte de termen. Este 
vorba de hala sectorului de meca
nică II — în care activitatea pro
ductivă a început cu 5 luni mai de
vreme — și de extinderea din hala 
de mecanică 5 (s-ectorul instalații 
hidropneumatice), unde lucrările de 
construcții și montaj s-au terminat 
cu două luni mai repede. Circa 20 
la sută din mașinile-unelte ampla
sate in aceste noi sectoare sint 
realizate prin autoutilare. (Constan
tin Căpraru).

<9 PE VALEA SEBEȘULUI, In 
județul Alba, constructorii hidro
centralelor! de la Gîlceag și Șugag 
se află angajați într-o pasionantă 
întrecere. Obiectivul este clar și

lună record pe șantiere
precis : obținerea de viteze cît mai 
mari de înaintare in galerii. A de
venit pasionantă competiția dintre 
brigăzile conduse de maiștrii Con
stantin Beșliu și Vasile Poalelungi. 
Brigada lui Vasile Poalelungi a sta
bilit recordul de înaintare al șan
tierului — 125 metri liniari pe lună 
(față de 90 metri liniari, cifra de 
plan). La rîndul ei, brigada condusă 
de Constantin Beșliu a acumulat, în 
cinstea zilei de 23 August, un avans 
de înaintare în galerie de peste 90 
metri liniari. Aceasta înseamnă că 
în aproape 8 luni s-a muncit cît 
în 9. Deci. 30 de zile cîștigate in 
întrecerea cu timpul. (Ștefan Di- 
nică).

O NOI OBIECTIVE INDUSTRIA
LE ȘI SOCIALE. Constructorii de 
pe șantierele din județul Timiș în
registrează noi succese în îndepli
nirea planului de investiții. De pil
dă, cel mai recent obiectiv intrat 
in funcțiune în județ este Fabrica 
de cărămizi din Chizătău, cu proces 
de producție complet automatizat și 
mecanizat. în cursul acestui an, în 
această parte a țării au mai fost 
puse in funcțiune alte 50 de impor
tante capacități de producție indus
triale și agrozootehnice. Concomi
tent, în orașele și centrele munci
torești ale județului au fost con
struite și date in folosință 2 326 de 
apartamente — majoritatea in de- 
vans față de termenele planificate 
— un număr de 15 cămine munci
torești cu 3 767 de locuri, un că
min studențesc cu 404 locuri și o 
cantină studențească cu 500 de 
locuri și 3 creșe cu 245 de locuri. 
(Cezar Ioana).

Se așteaptă din partea centralelor de specialitate și a forului lor 

coordonator — Ministerul Industriei Chimice — nu „sfaturi“, ci material

în cantitățile

La numeroase obiective de investi
ții — aflate într-o fază avansată de 
execuție, unele chiar in apropierea 
termenelor de punere în funcțiune —• 
se conturează perspectiva îngrijoră
toare și anormală a sistării unor lu
crări importante, a amînării, 
acest motiv, a momentului 
inaugural. Cauza pare, la prima ve
dere. banală : livrările de bitum — 
în cantitățile și sortimentele prevă
zute — înregistrează sistematic un 
regres masiv și deloc explicabil.

Ignorînd de luni in șir contractele 
semnate, repetatele promisiuni făcu
te. conducerile centralei „PECO" 
București, în calitate de unitate con
tractantă, și Centralei industriale pen
tru petrochimie și rafinării din Brazi, 
in calitate de furnizor unic, și-au în
tocmit un ..grafic" de livrări care nu 
ține seama de nevoile șantierelor. 
Iată-1 pe scurt ; din cota de 9 969 
tone de bitum stabilită pentru tri
mestrul II a.c., Trustul de izolații 
pentru lucrări industriale din Capi
tală n-a primit nici jumătate. în con
tinuare. in lunile iulie și august, li-

din 
lor

Și sortimentele prevăzute

vrările pe șantiere s-au ridicat nu
mai Ia 22 la sută din cota aferentă 
acestei perioade.

Intenționează, oare, furnizorul a- 
mintit să lichideze. în luna septem
brie. restantele acumulate anterior ? 
Nicidecum, dacă avem în vedere mal
dărul de telexuri, telegrame, scrisori 
și intervenții directe, care formează 
acum „chintesența" relațiilor sale cu 
beneficiarii de pe șantiere. Iar zecile 
de șantiere — de ne platformele in
dustriale din Craiova. Tg. Jiu. Ale
xandria, București, Arad. Timișoara. 
Vaslui, Sibiu și Brașov — continuă 
să reclame în permanentă greutățile 
întîmpinate din lipsa bitumului pen
tru izolații.

Nu numai că nu se întrevăd per
spective de reglementare rapidă a 
livrărilor, dar. mai mult, tovarășii din 
conducerea centralei de Ia Brazi au 
început chiar să-și „piardă" răbda
rea în fata atîtor insistente. Ca ăta- 
re, laconic și fără alte explicații, 
le-au sugerat constructorilor să folo
sească la lucrările lor bitum indus
trial pentru drumuri. Cunosc insă

în contracte

implicațiile acestei soluții ? Dacă nu, 
să le precizăm noi : acest sortiment 
de bitum are un grad de înmuiere 
foarte scăzut și, de cele mai multe 
orb un coeficient ridicat de para
fină, caracteristici care exclud folo
sirea lui. Lucrările executate după o 
asemenea „rețetă** s-ar degrada in
tr-un timp scurt, 
dieri de zeci de 
buzunarul cui ar 
bani ?

Aducem această 
forului coordonator, Ministerul In
dustriei Chimice. Așteptăm, ca și con
structorii de pe șantiere, rezolvarea ei 
imediată și in nici un caz continua
rea sub alte forme a inefirientuîtcS 
..dialog al hirtiilor". de pînă acum. 
Și mai amintim celor vizați că 
de modul operativ în care se va găsi 
un răspuns practic „problemei bitu
mului" depinde soarta unui șir de 
investiții, cu termene apropiate de 
punere în funcțiune, chiar din in
dustria chimică.

ar necesita reme- 
niilioane lei. Din 
trebui scoși acești

situație în atenția

Inq. Cristian ANTONESCU
J
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lași: panoramă industrială

\PANOU DE ONOARE I
50 DE INOVAȚII

Mi se Rare că un poet spunea, 
fiind întrebat unde s-a născut, că 
pentru el ar avea importanță locul 
dacă s-ar numi Iași. O frumoasă 
exagerare ?... Poate, dar în ceea ce 
mă privește, cu toate că nu m-am 
născut la Iași, cred că poetul avea 
dreptate. Gindul său nu era greșit, 
însă era incomplet — fiindcă încă 
nu cunoscuse Iașii de astăzi — ar
gumentele lui priveau doar trecu
tul, gloriile ce au luminat această 
cetate, de unde de atîtea Ori au 
pornit ideile și faptele de unire și 
eliberare a românilor, după cum 
la fel s-au ridicat cei ce au concre
tizat, în toate planurile, perma
nența culturii noastre. Lîngă acest 
gînd al confratelui meu, adaug aici 
un altul ce se cere firesc și încear
că să contureze, cu riscul schema
tismului, dintr-o astfel de însem
nare, sufletul nou al Iașilor.

Nu prea mult după război, acest 
oraș m-a „adoptat" și eu însumi 
am început să-1 simt asemenea lo
cului în care m-am născut. Atunci, 
poate, la fel ca și poetul, m-a a- 
tras trecutul său, despre care Nico- 
lae ’ 
aici 
lor 
vai, 
strecura în suflet senzația de ago
nie a unei mari cetăți, încununată 
de-a lungul atitor veacuri de glo
ria luptei pentru păstrarea ființei 
poporului. Acest proces începuse 
înainte de război, războiul îl acce
lerase și lăsase în urmă un oraș pe 
jumătate ruină. Multă vreme n-am 
înțeles cuvintele lui Sadoveanu 
care spunea, străbătindu-i străzile 
cu pasul său greoi, că „peste ful- 
guirea de flori și învăluirea de 
frunze moarte se înalță un suflet". 
Treptat însă mi-am dat seama că 
scriitorul nu avusese în vedere 
străvechile ziduri și marile umbre 
— oricit de însemnate sînt ele —

cl oamenii vii, cei ce se vor naște 
sau vor alege Iașii.

Buna intuiție a scriitorului și 
imaginația sa nu s-au putut în
tinde pină la cele pe care vederea 
le întîlnește acum aici și inima le 
simte.

La începutul celui de-al patru
lea deceniu de la eliberare, orașul 
de pe Bahlui ni se arată ca unul 
dintre primele centre de industrie 
și cultură din țară. Am scris întii 
cuvîntul industrie pentru că o Sin-

întreaga tară —, continua ei dez
voltare au necesitat și au permis pre
gătirea a zeci de mii de oameni. 
Alături de institutele tehnice a a- 
părut o întreagă rețea de școli pro
fesionale și licee de specialitate, 
completate de o „calificare din 
marș", cum îmi spunea un inginer 
de la combinatul de fibre sinteti
ce. Sigur, n-a fost pînă aici un 
marș., festiv, au existat destule 
greutăți și încă mai sînt, dar oa
menii le-au învins și le vor în-

sint pe măsura posibilităților, asta 
nu trebuie să ne umbrească cu ni
mic certitudinea că amplul proces 
de întinerire a bătrînei cetăți nu 
se va concretiza și în valori au
tentice de cultură și artă. Ele exis
tă și acum, dar important mi se 
pare că în rîndul oamenilor de 
artă și cultură de aici complexul 
de inferioritate amintit nu mai 
există.

îmi aduc aminte că în urmă cu 
ani am intrat în biroul primarului,

UN GlND DESPRE IAȘI
Iorga spunea că „cine n-a fost 
nu poate să străbată foile ce- 
mai frumoase cronici...". Dar, 

orașul, la fiecare pas, iți

gură cifră poate justifica această 
inversare ce nu jignește cu nimic 
buna tradiție de cultură, continua
tă la dimensiunile orînduirii în 
care trăim : în ultimii zece ani — 
de cînd de fapt a început prefa
cerea radicală a străvechii cetăți 
— producția industrială a crescut 
de 5 ori. O asemenea dezvoltare in- , 
dustrială fără precedent pe aceste 
meleaguri a adus după sine o se
rie de modificări nu numai în ceea 
ce privește numărul și structura 
populației, dar, aș îndrăzni să 
spun, și în mentalitatea ei. Specia
liștii ar putea continua cu cifre, cu 
raționamente precise urmărirea 
unor asemenea schimbări 
care, din obișnuință, trecem 
dind că așa a fost totdeauna, 
instrumentele specialistului, 
mulțumesc cu ceea ce simt și văd 
în fiecare zi în orașul în care tră
iesc.

Prezența Industriei aici — ca în

peste 
gîn- 
Fără 

mă

vinge. Dovadă stau marile uzine și 
fabrici ce aproape înconjoară acum 
lașii din toate părțile, faptele oa
menilor în lupta cu timpul, hotărî- 
rea lor că șe poate mereu mal 
bine. O primă consecință a indus
trializării cred că este faptul că 
azi, la Iași, s-a format un puternic 

; centru muncitoresc, așa cum n-a 
fost niciodată — ca număr (aproa
pe 100 000 de oameni), dar mai ales 
ca pregătire și concepție de viață 
— a apărut o intelectualitate teh
nică pe care orașul nu a avut-o. 
Acest proces a „atins" și intelec
tualitatea de formație umanistă, 
anihilind mereu unele tendințe de 
extaziere în fața trecutului și un 
anumit complex de inferioritate 
față de marile personalități ce-au 
animat viața culturală și artistică 
de atunci. Preocupărilor mărunte, 
lipsei de curaj de a ataca frontal 
problemele esențiale ale realității 
socialiste le-a luat treptat locul o 
efervescență creatoare în toate pla
nurile. Și dacă rezultatele încă nu

birou care era acoperit cu 
grafii. O stradă, un cartier 
vreți — în trecut denumit __
mercial" — era întins pe acele fo
tografii ce formau un decor apă
sător de ruine și paragină. Și to
tuși existau voci ce se opuneau 
măturării acestor resturi 
facă Ioc civilizației, deși 
rămidă măcar, nici o 
semnificau decît poate 
și sufletul unor băcani 
mari. Primarul adusese 
și, spre bucuria mea, opinia lui și 
a majorității celor ce au decis a 
învins : acum, pe strada Dimitrov 
au început să se înalțe un lanț de 
blocuri pentru locuințe, ce vin să 
se alăture miilor de astfel de con
strucții ridicate aici. Astfel de con
fruntări au avut sau mai au loc și 
în alte domenii, dar opiniile ce 
susțin cu argumentele vieții noul 
ciștigă pînă la urmă întotdeauna.

Industrializarea a schimbat nu 
numai mentalitățile omului de azi, 
nu a dat numai dinamism vieții

foto- 
dacă 
„co-

ca să i se 
nici o că- 
piatră nu 
agoniseala 
și cîrciu- 
argumente

ieșeanului predispus spre meditație 
și reverie, dar a prefăcut și urba
nistica. Poate o singură greșeală 
s-a făcut, cu un singur vestigiu al 
trecutului, în rest tot ce a fost în
semnat pentru patria noastră, tot 
ce-a fost durabil s-a păstrat și și-a 
găsit loc fericit mai întotdeauna în 
ambianța noii arhitecturi.

Pe intrările în cetate și-a pus 
amprenta civilizația socialismului. 
Dinspre Păcurari te întîmpină fa
brica de antibiotice și un vast șan
tier de locuințe care spulberă co
cioabele și gardurile strîmbe ; din
spre Bucium, magistrala Socolei îți 
îneîntă privirea cu natura darnică 
în frumuseți și edificiile înălțate 
de oameni ; dinspre Ungheni, cel 
ce se îndreaptă spre Iași va cu
noaște marea platformă industria
lă. O singură intrare, cea dinspre 
Birnova, a rămas aproape neschim
bată, dar în următorii ani și aici, 
turlele Cetățuiei' și Galatei se vor 
înfrăți cu noi siluete industriale, 
așa^ cum Turnul Goliel și toate 
străvechile ziduri se îngeamănă cu 
cele noi. Pentru că Iașii continuă 
să fie un vast șantier de prefaceri. 
Se schimbă, mereu înfățișarea ora
șului și sufletul oamenilor, în de
venirea lor spre mai bine.

A existat o vreme cînd se pleca 
de la Iași. Au fost ani cind Iașii 
erau cunoscuți doar prin Universi
tate și prin trecutul său. Erau jus
tificate acele plecări ? Nu știu, știu 
însă că am simțit că trebuie să nu 
părăsesc această cetate. Sufletul ei 
nou, bănuit și visat de Sadoveanu, 
se înalță reîntinerit, spre mîndria 
întregii noastre țări.

Și poate cei ce s-au născut aici, 
în acești ani, și cei ce se vor mai 
naște vor repeta gindul frumos al 
poetului. Și nu vor exagera...

Comunistul Grigore Lupeș, muncitor specialist 
la întreprinderea de țevi Roman, se consideră 
o rotiță mică în marele angrenaj al accelerării 
progresului tehnic. „Rotița" asta și-a gravat nu
mele pe aproape 50 de inovații și raționalizări.

— Cum ați reușit ?
— îmi împart timpul între producție și studiul 

diferitelor procedee tehnologice. Pentru fiecare 
idee nouă fac zeci și zeci de schițe și proiecte. 
Studiez cărți de specialitate, mă consult cu co
muniștii, cu colegii mei — oameni minunați care 
știu așa de bine să stimuleze noul. Față de a- 
cest colectiv, în rîndul căruia am devenit Erou 
al Muncii Socialiste, am o mare datorie morală.

Cum își onorează Grigore Lupeș această da
torie morală ? Alături de întregul colectiv, cau
tă idei și soluții care să ducă la traducerea în
viață a unei sarcini trasate de secretarul general al partidului cu ocazia 
recentei vizite in uzină, și anume fabricarea unor țevi cu diametrul de 
400—600 mm, a burlanelor pentru lucru în mediu sulfuros și a celor ne
cesare făuririi cazanelor termoenergetice de joasă tensiune. (Ion Manea).

Cornellu ȘTEFANACHE

î® acest oraș...

Cartierul de locuințe „Simion Bârnuțiu" — vedere panoramică

Dacă nn ați fost 
de carînd

PROFESOARĂ FĂRĂ TITLU
Sute de muncitoare de la „Clujeana" au în

vățat meserie de la Irenke-neni, cum i se spune, 
de către cele mai tinere, muncitoarei Bandi 
Irina. Poate aceasta este calitatea ei cea mai de 
preț. E în stare să se ocupe de un om zile și 
săptămîni în șir pînă se convinge că și-a însușit 
corect operația respectivă.

„O bună parte din producția de încălțăminte 
a combinatului merge la export — ne-a spus 
Bandi Irina. Calitate superioară tuturor pro
duselor destinate exportului sau pieței interne 
— acesta este obiectivul nostru. Acum sîn- 
tem cu toții angajați în realizarea exemplară a 
sarcinilor de export. Ce aș mai putea adăuga ? 
Doar faptul că sarcinile pe cincinal au fost în
deplinite de mult, iar în cele 7 luni și jumătate 
am realizat cîteva milioane de lei valută peste 
prevederi".

Bandi Irina este membră a comitetului de partid pe întreprindere, iar 
în două legislaturi consecutive a fost aleasă deputată în Marea Adunare 
Națională. Este reprezentanta muncitorilor din secție în comitetul oameni
lor muncii. (Alexandru Mureșan).

PROFESIA LUI ESTE NOUL
Inginerul Petre Buleci este șeful atelierului 

proiectări tehnologice și autoutilări de la Șan
tierul naval Brăila. Comunist. Meseria lui este 
noul. Nu noul ocazional, ci noul permanent. 
Rece la vorbele în doi peri, la cancanuri. Ochi 
de culoarea cerului, toamna. Desfide panglicarii. 
Prețuiește numai valuta faptei. Uneori furios. 
O furie rece, calculată, necruțătoare. împotriva 
celor care academizează nimicuri. împotriva vi
dului cu veleități de masivitate. Modest. Toate 
documentele care ies din atelierul lui se ter
mină — inevitabil — cu următoarea propunere : 
„Pe o plăcuță se va grava SANAB (adică Șan
tierul naval Brăila) și anul". Și insistă ca fraza, 
șablon de modestie, să fie trecută chiar atunci 
cind totul sau aproape totul dintr-un proiect ii 
aparține.

Citim ultimele plăcuțe „SANAB—1975". Sînt noutăți absolute în indus
tria navală românească : bigă navală de 5 tone forță, dispozitive electro
magnetice autoportabile etc. Așa ceva, mai există pe unpîg șantiere navale 
ale mapamondului. în țară insă le-a. introdus, pentru prima oară, el și co
lectivul SANAB.

Petre Buleci, inginerul, este ș! om de știință. Ultima comunicare — 
„Asamblări elastice conice" — a prezentat-o la sesiunea de comunicări 
din 4—6 iulie a.c. Elicele navelor construite la Brăila nu vor mai fi acțio
nate prin pene, ci altfel, prin... noutatea introdusă de inginerul-cercetător.

Am mai afirmat doar : meseria lui este noul. Dar nu noul de dragul 
noului, ci de dragul omului, al ușurării muncii. (Mircea Bunea).

K____________________________________________________________

Unul dintre noile edificii sociale ale orașului: 
magazinul „Mercur"

Un alt însemn al confortului șl civilizației: hotelul 
„Porolissum"

Dacă de cîtva timp, să zicem nu mai mult de doi-trei 
ani, n-ați mai fost prin acest oraș n-o să recunoașteți ima
ginile alăturate.

Ceea ce vedeți în fotografii este doar o frintură din 
materializarea volumului mare de investiții alocate jude
țului Sălaj și orașului Zalău. Investițiile acestea sînt. in 
acest cincinal, cu două miliarde de lei mai mari decît in 
cincinalul 1961—1965 și cu 1,6 miliarde lei mai mari decit 
în cincinalul 1965—1970. Veți observa, trecînd acum prin 
orașul Za tău, că localitatea care era lipsită de orice urmă 
de industrie modernă a devenit acum o citadelă industrială 
și veți avea de mers mult ca să cuprindeți toată platforma 
industrială a orașului. Se găsesc acolo o mare întreprin
dere de conductori electrici emailați, o întreprindere nouă 
de produse ceramice, o mare și modernă întreprindere de 
armături din fontă și oțel, o întreprindere de materiale 
izolatoare, o mare filatură de bumbac. în altă parte a ora
șului veți găsi fabrica de produse lactate și fabrica nquă 
de conserve (se află acum in probe tehnologice, după ce 
constructorii, montorii și beneficiarii s-au străduit ca s-o 
pună în funcțiune cu mult inainte de termenul planificat). 
Se înțelege că toate aceste întreprinderi industriale cu de- 
săvirșire noi au adus, în existența orașului, nu doar o sim
plă schimbare de peisaj. Au fost create zeci de mii de 
locuri noi de muncă. Apoi o totală redimensionare și re
considerare a orașului ca atare. Numai în 1975. volu
mul investițiilor alocate pe întregul județ pentru construc
ția de locuințe este de două ori mai mare decît in anul 
1974. Ca urmare, vor fi date în folosință pestfe 1 300 de 
apartamente, aproximativ 900 de locuri in cămine pentru 
nefamiliști, un modern cinematograf cu 500 de locuri. 200 
de locuri în creșe, peste 500 de locuri in grădinițe (și ast
fel gradul cuprinderii copiilor in învățămintul preșcolar va 
atinge 84 la sută).

Dacă veți merge peste alți cinci ani pe meleagurile Săla
jului veți avea, din nou, surpriza de a descoperi un peisaj 
schimbat, mai bine zis îmbogățit cu mult față de cel ac
tual. Pentru că producția industrială a județului va fi în 
1980, potrivit prevederilor documentelor Congresului al 
XI-lea al partidului, de peste zece miliarde lei (urmare a 
unui ritm mediu anual de creștere de circa 38 la sută, unul 
dintre cele mai înalte). La sfîrșitul cincinalului viitor in
dustria județului Sălaj va produce, în trei zile, cit se pro
ducea în întregul an 1950. Și vor crește, bineînțeles, orașele. 
Li se vor adăuga încă 12 000 de apartamente, ceea ce în
seamnă, de fapt, nașterea unui oraș cu aproximativ 40 000 
de locuitori.

Gheorghe RUSU

Din noul peisaj industrial al Zalaului de azi: intreprinderea „Armătura" CRISTIAN

S-a născut un cuvînt nou 
în vocabularul tehnic româ
nesc. îl veți mai auzi încă. 
Vă va deveni familiar. Un 
cuvînt format dintr-un verb 
— „a fora“, dintr-un sub
stantiv — „marea", și 
dintr-un adjectiv — „româ
nesc" : „FOMAR" — Foraj 
marin românesc. Imaginea 
concretă a acestui cuvînt 
este o instalație făurită de 
neintrecutii constructori de 
utilaj petrolier de la uzine
le „1 Mai“-Ploiești. O sondă 
de mare putere care pentru 
prima dată va fora in plat
forma continentală a Mării 
Negre, acolo de unde pă- 
mintul nu se mai vede, ci 
doar fundul de mare, la 90 
m sub apă, le va aminti pe
troliștilor de pe insula arti
ficială de faptul că struc
turile geologice ale subte
ranului sint, ca și pină a- 
cum, cele pe care trebuie 
să le străpungă in căutarea 
zăcămintelor de gaze și 
țiței. Același, dar ceva în 
plus : apa. Apa și oțelul. O 
insulă de otel în largul mă
rii. Și stabilitatea acolo 
unde totul este doar mișca
re. Stabilitatea și talazuri
le. Talazurile care pot lovi 
cu creste de 12 metri înăl
țime, o bătaie la fiecare 
zece secunde. Și capcana 
mării care îi va învăța pe 
petroliști o nouă meserie.

Platforma marină con
struită de Șantierul naval 
din Galați urmează să pri
mească acum, intru desă- 
virșirea colosului, echipa
mentele de foraj executate 
la „1 Mai“ după proiectele 
întocmite pe baza unei con
cepții românești care ține 
cont de intreg tezaurul de 
experiență autohtonă in 
prestigiosul domeniu al 
construcției de utilaj petro
lier.

Recent, „Scînteia" a pu
blicat un reportaj despre 
constructorii de nave gălă- 
țeni, executanții platformei 
marine, denumită „Gloria 
1“, pe care urmează să se 
monteze instalația de foraj 
propriu-zisă „FOMAR 1". 
M-am dus la Ploiești s-o 
văd în timpul probelor pen
tru omologare și înainte de 
coletarea ei pentru a fi ex
pediată la Galați de unde, 
după montare, urmează să 
coboare pe Dunăre pină în 
mare, către punctul fixat. 
Am vrut să văd această 
performanță a ploieștenilor, 
dar. mai ales, am vrut să-i 
revăd pe cei cunoscuți mai 
de mult și pe care voiam 
să-i găsesc în fața propriei 
lor performanțe. Acolo, in 
incinta fostei rafinării „U- 
nirea", in apropierea barie
rei Rifov, dominînd cartie
rul copilăriei mele, se înăl
ța o plăsmuire de vis. Un

trunchi de piramidă din 
rigle de oțel, inalt de 44 de 
metri, înconjurat de gene
ratoarele de energie elec
trică continuă și alternati
vă, zece mii de cai putere 
pentru acționarea sapei de 
foraj capabilă să străpungă 
fundul de mare pină la 
6 000 m adincime. Navaliștii 
gălățeni au făurit insula de 
oțel sau postamentul edifi
ciului, constructorii de ma
șini reșițeni au pus la punct

la care se adaugă greu de 
măsuratul efort al energiei 
morale, al ingeniozității, al 
calculelor proiectanților — 
totul cuprins într-un dosar 
de numai o jumătate de ki
logram, pe coperta căruia 
cineva a desenat cuvîntul 
FOMAR plutind deasupra 
talazurilor mării. în filele 
acestui dosar sint cuprinse 
schițele, formulele și ex
plicațiile întregului colos 
care, demontat și coletat,

la noi. Echipamentul de fo
raj este in întregime româ
nesc. Oamenii sint de-aici, 
de la noi, demonstrînd arta 
de a-și însuși experiența 
mondială cea mai înaintată 
în acest domeniu și a o a- 
plica în condițiile noastre. 
Opt luni de muncă, ciclul 
de fabricație a unui proto
tip cel mai scurt cu putin
ță. 240 de zile și nopți fe
brile, neliniștite, dar conti
nui ale certitudinii reușitei

„FOMAR“
un cuvînt care încorporează inteligența și 
cutezanța constructorilor de utilaj petrolier

grupurile generatoare care 
vor constitui inima energe
tică a instalației, petroliștii 
ploieșteni au asamblat su
prastructura colosului, pre- 
văzind-o cu tot ce este ne
cesar pentru ca scopul a- 
cestei cutezătoare acțiuni 
să fie atins : o sondă cu 
o forță de 320 tone-sarcină 
la cîrlig, cu un troliu ca
pabil să manevreze 400 
tone, cu instalația de pre
lucrare și circulație a noro
iului de foraj, cu agregatul 
de cimentare a coloanei, cu 
capul pentru prevenirea 
erupțiilor și cu masa rota
tivă pusă să acționeze sapa 
cu role trimisă în adîn- 
cimi. Peste 20 000 de repere 
însumind un consum de 
manoperă totală de circa 
130 000 ore, din care 42 500 
ore mașini-unelte. într-o 
astfel de elaborare, orele- 
manoperă înseamnă ore-in- 
teligență. Un timp record

va umple 40 vagoane de 
cale ferată.

Inginerul-șef ploieștean 
Atanase Nicolescu. bărbat 
în floarea virstei, cu față 
smeadă, cu primele fire că
runte înnobilîndu-i tîmple- 
le, nu își poate ascunde 
zimbetul de satisfacție. 
Timp de 200 de ore, în ro
daj, instalația a funcționat 
la sol ireproșabil, sarcina 
fiind simulată prin mane
vrarea unui uriaș fișic de 
contragreutăți de oțel de 
cite zece tone piesa, toate 
laolaltă formind un cilin
dru compact egal cu greu
tatea sarcinii la care va fi 
supusă sonda în timpul lu
crului pe mare. Satisfacția 
lui și a colectivului de la 
„1 Mai“-Ploiești iși are 
tîlcul și justificarea ei. O 
bună parte din utilajele 
care inițial erau prevăzute 
a fi aduse din import au 
fost proiectate și realizate

la scadența fixată prin asu
marea responsabilității 
muncitorești față de ritmul 
și calitatea muncii lor : to
tul să fie gata pentru expe
diere pină la 23 August, în 
cinstea celei de-a XXXI-a 
aniversări a eliberării.

Și cuvîntul dat a fost res
pectat. A fost respectat și 
prin omogenitatea spiritu
lui de echipă : au participat 
nu numai cei însărcinați 
direct cu execuția lucrării, 
ci toți cei peste zece mii de 
lucrători ai uzinelor „1 
Mai" — de la cel mai tînăr 
pină la cel mai virstnic. în 
creierul acțiunii, cîțiva din
tre performerii lumii petro
lului ploieștean : inginerul 
Sebastian Rîmniceanu, care 
a răspuns de execuția pom
pelor, inginerul Mircea 
Cioată, căruia i-a revenit 
dirijarea construcției utila
jelor subansamblului, in
ginerul Mitu Velicu, însăr-

cinat cu buna funcționare a 
tuturor dispozitivelor de 
mecanizare. Alături de ei, 
echipele complexe conduse 
de maiștrii Tudor Mierloiu 
și Ion Bondoc, oameni care 
știu „să-ți iasă întotdeauna 
în față", să execute orice, 
temeinic, gospodărește, în 
stilul „tăcut și făcut".

Ion Bondoc este as în 
cîteva meserii : turlist, lă
cătuș, mecanic, montor, 
capabil să lucreze și pe tro
liu. A răspuns de montaj. 
Tudor Mierloiu cu echipa 
lui de oameni „tot unul și 
unul" a răspuns de con
strucția subansamblurilor. 
18 ani a stat Ion Bondoc 
„sus, pe rigle" ridicînd son
de. De 6 ani a venit la „1 
Mai" pentru a participa la 
crearea de noi tipuri de 
sonde. Echipa lui Tudor 
Mierloiu, care a executat a- 
samblarea verticală a co
losului, a constatat, la sfîr- 
șitul lucrării, cînd s-a făcut 
verificarea cu ajutorul teo- 
dolitului, că la anvergura 
instalației toleranța finală 
a fost sub 10 mm, cu mult 
sub cea admisă în mod cu
rent. Zece milimetri la 
44 000 mm ! Un trunchi de 
piramidă din rigle de oțel 
înalt cit o casă cu 12 etaje. 
Pentru lărgirea acestor e- 
chipe în vederea acoperirii 
diversității lucrărilor, cei 
doi maiștri și-au ales din 
uzină două duzini de ute- 
ciști pe care i-au repartizat 
pe lingă cei mai calificați 
maiștri. ..Cu ce s-a ales 
prîslea echipei după o astfel 
de experiență"? — il întreb 
pe Ion Bondoc. Răspunde pe 
ocolite: „Am scos «untul» 
din ei, dar priviți-i acum. 
Și întrebați-i dacă vreunul 
se plînge. N-o să găsiți".

Nu s-ar putea găsi, căci 
pe toate fețele intilnesc lu
mina satisfacției. Trecut 
prin omologarea prelimina
ră, colosul este acum gata 
de expediție. „Aveți emo
ții ?“ — il întreb pe Ata- 
nase Nicolescu. „O singură 
emoție : cea a reușitei fina
le. A strigătului din urmă 
al petroliștilor cînd vor co
munica de pe mare: Țiței 1“

Un cuvint nou s-a născut 
la Ploiești și întruchiparea 
lui este acest colos gata de 
start. In componența lui, 
două silabe cu literele ex
trase dintr-un verb un 
substantiv și un adjectiv. 
Dar dincolo de aceste sila
be descifrăm ceva mai 
mult : inteligența, ingenio
zitatea, cutezanța, convin
gerea demonstrată „pe viu" 
că tot ceea ce comuniștii 
își propun, înfăptuiesc și că 
nici o performanță nu le 
poate fi inabordabilă.

Ioan GRIGORESCU
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Cunoașterea și respectarea 
întocmai a legilor reprezintă 
pentru comuniști o îndatorire 
partinică de prim ordin, cuprin
să in Statutul partidului și în 
Codul etic. In acest context, este 
pe deplin firesc ca organizațiile 
de partid să desfășoare o inten
să și eficientă activitate politico- 
educativă pentru larga popu
larizare in mase a legislației 
noastre ?i riguroasa ei respec
tare de către toți cetățenii. 
Ne-am adresat tovarășului LI- 
VIU DERBAN, secretar al Co
mitetului județean Arad al 
P.C.R., cu rugămintea de a se 
referi la cit'eva acțiuni și preo
cupări actuale în acest dome
niu.

— Țin să subliniez de la bun în
ceput că acțiunile pentru cunoașterea 
și respectarea legilor se înscriu între 
preocupările or
ganelor și orga
nizațiilor de par
tid din județ ca 
o componentă e- 
sențială a proce
sului de forma
re și dezvoltare a 
conștiinței socia
liste. în momen
tul de față ne 
străduim să perfecționăm substanțial 
munca politico-educativă consacrată 
cunoașterii legilor, întrucît se consta
tă un șir de manifestări ale forma
lismului : unele organizații de partid 
se limitează la raportarea unui nu
măr de acțiuni organizate — mulțu
mitor, de altfel — dar se îngrijesc 
prea puțin de latura calitativă. Multi 
dintre cei care participă la populari
zarea legilor nu țin seama în sufi
cientă măsură că se află în fata unui 
auditoriu deseori eterogen din punct 
de vedere al pregătirii și recurg doar 
sporadic la materiale ajutătoare care 
facilitează cunoașterea si aprofunda
rea conținutului legilor. Or. așa 
cum arată experiența, expunerile, 
conferințele, simpozioanele, care ră- 
mîn într-un cadru strimt tehni
cist, contribuie in prea mică mă
sură la dezvoltarea Înțelegerii că le
gislația socialistă promovează și apă
ră adevăratele interese ale colectivi
tății noastre, că aplicarea cu riguro
zitate a legilor și hotăririlor consti
tuie o cerință a operei de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

— V-am ruga să vă referiți 
succint la formele și metodele 
folosite pentru cunoașterea le
gilor de către cetățeni.

— Pe prim plan se situează mun
ca directă cu oamenii, în acest sens 
sarcini precise revenind propagan
diștilor, agitatorilor, întregului activ 
de partid. în sprijinul activității pe 
care ei o desfășoară, secția de pro
pagandă a comitetului județean de

partid editează periodic carnete . ale 
agitatorului, care cuprind extrase din 
legi și alte acte normative, insolite 
de scurte comentarii, hotărîri de 
partid.

Eficiente se dovedesc deplasările 
colectivelor formate din activiști de 
partid și de stat (legile cu privire la 
sistematizare și la fondul funciar au 
fost prelucrate de asemenea colective 
în peste 60 de comune), ca și cele ale 
colectivelor de .juriști, care participă 
la întîlniri cu cetățenii in cartiere și 
comune. Menționez, de asemenea, or
ganizarea unor procese publice sau 
prelucrarea în public a unor hotărîri 
judecătorești, programarea de expu
neri, mese rotunde cu participarea 
juriștilor. Un important rol de infor
mare a cetățenilor au. la rindul lor. 
emisiunile stațiilor de radioamplifi
care. activitatea brigăzilor științifice, 
„colțurilo juridice" înființate în ma-

riguroasă a hotăririlor de partid și 
a legilor referitoare la munca și via
ta in mediul rural. în acest scop s-a 
pus la dispoziție un set de materiale 
eare cuprinde hotărîrile, legile și in
dicațiile cu privire la activitatea in 
agricultură, ce urmează a fi temeinic 
studiate.

— Ce concluzii s-au tras din 
studierea experienței pozitive și 
a neajunsurilor ?

— Principala concluzie care se des
prinde in această direcție este aceea 
că trebuie să extindem și să intensi
ficăm acțiunile initiate, spre a putea 
cuprinde întreaga populație. Conco
mitent. acordăm o deosebită atenție 
nu numai însușirii legii in litera ei, 
ci și deslușirii semnificației si scopu
lui măsurilor adoptate, acestea îmbi- 
mnd interesele colectivității 
socialiste cu cele

Exigențe ale muncii de partid în acest
important domeniu ai educației civice

parti- 
răs-

.•z

comparată
Sub egida Academiei de știin

țe sociale și politice a Repu
blicii' Socialiste România și a 
Comitetului național de litera
tură comparată, a apărut nu
mărul 1 al publicației anuale 
„SYNTHESIS".

SYNTHESIS nr. 1 — conți-
nînd comunicările prezentate la 
Colocviul internațional de lite
ratură comparată ce a avut loc 
la București, in septembrie '1974 
— reține atenția prin proble
matica sa, aflată în plină actua
litate. în secțiunea „Literatura 
comparată și cercetările inter- 
disciplinare" sînt incluse inter
venții care caută deschideri 
spre sociologie, istorie, științele 
social-politice. între ele, amin
tim comunicările semnate de 
Dimitrie Markov, directorul Ins
titutului de balcanistică de 
Moscova, David H. Malone, 
canul. Facultății de filologie 
la Universitatea din Los 
geles, Douwe W. Fokkema, 
cretarul Asociației 
nale de literatură 
Ion Zamfirescu I 
comparată privită în 
culturii române moderne și con
temporane"). La tema „Ilumi
nism și romantism : continuita
te sau. discontinuitate ?“ își spun 
opiniile, printre alții, profesorul 
sîrb Zoran Konstantinovici 
(„Condiționarea socială a struc
turilor literare la popoarele din 
estul Europei în epoca romantis
mului"), Amita Bhose (cu o co
lorată paralelă între clasicismul 
indian — epoca Sakuntala — și 
romantismul european), Adrian 
Marino, vorbind despre 
formările conceptului de 
ratură".

Sumarul numărului este com
pletat cu cronica unor congrese 
și simpozioane internaționale, 
cu o serie de utile note biblio
grafice consacrate unor 
de critică apărute In ultimii 
și semnate de personalități 
domeniului din țara noastră 
de peste hotare, precum și 
rubrica „Din periodicele 
nești".

rlle întreprinderi, panourile, gazetelo 
de perete ori de stradă.

— Recent, conducerea 
dului a subliniat din nou
punderea organelor de partid 
și de stat din comune pentru 
cunoașterea și respectarea legi
lor, îndeosebi a prevederilor Le
gii organizării producției și a 
muncii în agricultură. Ce s-a 
întreprins în județ pentru apli
carea cu mai multă fermitate a 
prevederilor acestei legi ?

— Adoptată cu cîțiva ani în urmă, 
această lege a fost, desigur, populari
zată. Totuși, nu putem considera că 
organizațiile de partid au făcut tot 
ceea ce trebuia pentru cunoașterea 
și aplicarea prevederilor acestei legi 
de către toți locuitorii satelor. Apre
cierea este probată pe faptul că mai 
sînt în satele noastre oameni în 
plină putere, muncitori ai pămîntu- 
lui din tată-n fiu — angajați ai unor 
întreprinderi locale, soții de munci
tori — care nu participă la munca 
cimpului în perioadele de „vîrf“ sau 
muncesc de ochii lumii, fără ca ci
neva să-i tragă la răspundere, fără 
să li se fi aplicat vreodată sancțiu
nile prevăzute de lege. Aș mai amin
ti, în aceeași ordine de idei, și fap
tul că nu întotdeauna se aplică pre
vederile legale atunci cînd exigen
țele de calitate nu sînt respectate în 
efectuarea lucrărilor agricole ; unii 
președinți de cooperative închid ochii 
cind nu sînt aplicate corect regulile 
agrotehnice sau, chiar în cazurile 
cînd cer să fie refăcute anumite lu
crări, contrar legii, acceptă să fie 
retribuite. Este limpede că asemenea 
practici nu contribuie nicidecum la 
statornicirea ordinii și disciplinei, 
absolut necesare în agricultură.

Potrivit indicațiilor conducerii 
partidului,,, au loc .ședințe ale co
mitetelor comunale de partid cu acti
vul și adunări general? ale organiza
țiilor de partid din unitățile agricole, 
în legătură cu mai buna organizare 
a producției și a muncii în unitățile 
de stat și cooperatiste. întărirea or
dinii si disciplinei în muncă și apli
carea Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iulie 1975 referitoare la îmbună
tățirea structurii organizațiilor de 
partid de la sate. Ne preocupă în
deaproape ca dezbaterile ce au loc 
să constituie punctul de pornire al 
unei stăruitoare munci politico-edu
cative pentru însușirea și respectarea

internațio- 
comparată, 

(„Literatura 
i contextul

noastre 
ale fiecărui cetă
țean ; tocmai în
țelegerea acestui 
adevăr stă la te
melia respectării 
conștiejate a legi
lor, 
de 
foarte 
ca în 
țiunii 
larizare și expli- 
al muncii de 

să dezvol-

Considerănr, 
asemenea, 
important 

cadrul ac- 
de popu-

care a legilor, 
educație, în general, 
tăm spiritul de răspundere cetă
țenească. Așa cum s-a subliniat 
nu o dată in documentele parti
dului nostru, organizațiile de partid 
au datoria să cultive spiritul respec
tului față de lege în egală măsură 
la toți cetățenii și în primul rînd la 
comuniști, la cadrele de conducere, 
care trebuie să dea, și din acest 
punct de vedere, un exemplu de 
comportament civic înaintat. în pri
mul rînd ei sînt datori să respecte 
cu rigurozitate spiritul și litera legii, 
să ceară respectarea cu strictețe a 
prevederilor legale. Orice atitudine 
tolerantă față de abaterile de la lege 
este profund dăunătoare. întemeiez 
aceste afirmații pe faptul că nu nu
mai la sate, ci și în alte locuri ne 
întîlnim încă destul de des cu ima
ginea deformată a unora despre ceea 
ce înseamnă respectul față de lege. 
Asemenea oameni sint de acord cu 
legea, cu condiția să... nu li se apli
ce lor ! Desigur, unor asemenea oa
meni trebuie să le facem in primul 
rînd educația : cu răbdare, cu tact, 
folosind nenumăratele mijloace care 
ne stau la indemînă. Dar cind fap
tele cad în mod cert sub incidența 
legii, nimănui nu-i este îngăduit să 
„închidă ochii". Menținerea climatu
lui de îngăduință greșit înțeleasă 
generează la anumiți oameni o opti
că deformată, care poluează atmos
fera socială. De aici și concluzia 
în nici o împrejurare și sub nici 
motiv nu pot fi admise concesiile 
respectarea și aplicarea legii.

Punem punct aici consemnării 
cestei convorbiri. După cum am fost 
informați. într-o viitoare plenară a 
consiliului județean al Frontului U- 
nității Socialiste — a cărei pregătire 
este în curs — vor fi dezbătute di- 
vel’Se'Țiijpâcfe ale activității • desfășu
rate de sindicate, organizațiile de ti- ' 
neret, femei etc. pentru cunoașterea^ 
Și respectarea legilor. Anr consemnă*, 
totodată, preocuparea biroului comi
tetului județean de partid de a in
tensifica și diversifica acțiunile con
sacrate cunoașterii și respectării le
gilor, astfel îneît să se asigure tre
cerea de la manifestări organizate 
din cînd în cînd. la o acțiune siste
matică. parte integrantă a muncii 
politico-educative a organizațiilor de 
partid.

Convorbire consemnată de 
Maria BABOIAN

că 
un 
în
a-

CONCEDIU LA SNAGOV

trans-
„lite-

lucrări 
ani 
ale 

și 
cu

româ-

cinema
© Evadarea : SCALA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20.30,
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19,45, 
STADIONUL STEAUA — 19,45.
© Scufundare la mare adîncime : 
CASA FILMULUI — 9.30; 11.30;
13,45; 16, BUCUREȘTI — 8.30: 11; 
13,30: 16; 18.30: 20.45. Ia grădină 
— 19,45, PATINOARUL ,,23 AU
GUST" — 19,45.
® Gala filmului românesc Eva
darea î CASA FILMULUI — 19.
O Franzeluța : TTMPURI NOI — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18.
O De bună voie și nesilit de ni
meni î TIMPURT NOI — 20.
® întoarcerea lui Colț Alb : LU

întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante — Bucu
rești oferă o nouă formă de 
servicii celor ce doresc să-și 
petreacă zilele de concediu la 
complexul turistic Snagov. La 
alegere, se pot face înscrieri 
pentru :

siei, situat la circa 10 minute de 
camping.

• CAMPING SNAGOV-PARC, 
situat în pitorescul decor al pă
durii de foioase, unde turiștii 
au la dispoziție căsuțe de cîte 
2 paturi, plajă, diferite posibi
lități de distracții și agrement. 
Mesele se pot servi la bufetul- 
restaurant profilat pe minuturi 
sau la restaurantul Hanul Vlă-

• MOTEL SNAGOV-SAT, ca
mere de cite 3 locuri, plajă, 
bazin de înot, terenuri de sport; 
mesele se servesc la restauran
tul motelului ; locuri de parcare 
auto ; se poate practica pescui
tul sportiv.

Transportul se face cu autobu
zele IRTA — cu plecări de la 
podul Băneasa ; sejur în serii 
de cite 5 zile, cu începere în 
fiecare luni sau cîte 2 sau mai 
multe serii în continuare.

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI 
LA FILIALA DE TURISM DIN 
b-dul N. Bălcescu nr. 35 — tele
fon 15 74 11.

CEAFĂRUL — 9: 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
& Program pentru copii : DOINA
— 9.45; 17,30.
© Ciprian Porumbescu : DOINA
— 11; 14,15; 19.
9 Emigrantul : FESTIVAL — 8.45; 
11; 13.30; 16; 18,30: 21, la grădină
— 19,45. EXCELSIOR — 9: 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30. GLORIA — 
9: 11,15; 13.30: 16; 18.30; 21. DI
NAMO — 20. GRADINA TITAN
— 20.
G Valurile Dunării : LUMINA — 
9; 11,15: 13,30: 16: 18.15; 20,30.
© Teroare pe Britannic : CEN-
TRAL — 9,15; 11,30; 13.45 ; 16:
18,15: 20.30.
© Trei scrisori secrete : RAHO-
VA — 16: 18; 20.
e Nu iese fum fără foc : VIC-
TORI A — 9.30: 12; 15 ; 17.30 : 20.15.
© Epilog la graniță : GIULEȘTI
—• 15.30: 13: 20,15.
® Omul din Laramie : FEROVIAR
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

MODERN — 9: 11.15: 13,30; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
© Actorul și sălbaticii : UNIREA 
— 16,- la grădină — 19,45.
• Piaf : GRIVIȚA — 9: 11,15;
13,30: 16; 18.15: 20.30, MIORIȚA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20.15.
• Toamna bobocilor : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
<y Pledone — comisarul fără ar
mă : BUCEGI — 15,45: 18. la gra
dină — 20, LIRA — 15: 17.15: 19.30. 
la grădină — 20,15.
O Defileul .legendelor uitate: COS
MOS — 15.30: 18; 20.
© Legea preriei : DACIA — 11,15; 
13.39: 15,15: 18: 20.15. MOȘILOR — 
15,30: 18: 20. la grădină — 20.
© Nemuritorii : COTROCENI —
14; 16: 18: 29.
© Infrîngerea lui L. Wilkison : 
AURORA — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 
18: 20,15, la grădină — 19.45. TO
MIS — 9: 11,15: 13,30: 15,45: 18:
20.15, la grădină — 19.39.
© Neamul Șoimăreștilor î PRO
GRESUL — 16; 19.

O invitație la drumeție și la... un popas Ic motelul Soveja (din stațiunea 
omonimâ) de pe frumoasele meleaguri vrincene

Manifestări dedicate
zilei de 23 August

Sub egida Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Uniu
nea scriitorilor din Republica Socialistă România organizează miercuri, 
20 august 1975, ora 18, în Sala mică a Palatului Republicii un festival 
omagial de poezie contemporană românească :

Poeții cîntă marea sârbâtoare 
a eliberării patriei

Cuvintul de deschidere va fi 
rostit de Virgil Teodorescu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor. Vor 
citi din lucrările lor poeții : Flo
rența Albu, Alexandru Andrițoiu, 
Camil Baltazar, Ion Bănuță, Vlaicu 
Bârna, Mihai Beniuc, Franz Bul- 
hardt, Emilia Căldăraru, Radu Câr- 
neci, Dan.Deșliu, Ioana Diaconescu, 
Ștefan Augustin Doinaș. Nicolae 
Dragoș, Dinu Flămind, Constantin

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

„Bucureștiul
în insurecție"

Zilele acestea a vă
zut lumina tiparului, 
sub însemnele Editu
rii militare, lucrarea 
„Bucureștiul în in
surecție" — autori co
lonel Constantin Nico
lae și colonel Ilie Pe
tre — interesantă și 
temeinic documentată 
prezentare a desfășu
rării istoricelor eveni
mente din august 
1944 în Capitală.

într-un prim capi
tel al lucrării este în
fățișată ampla activi
tate politică, organiza
torică și propagandis
tică a Partidului Co
munist Român pentru 
pregătirea insurecției 
naționale armate 
antifasciste și antiim
perialiste, reliefîn- 
du-se considerentele 
de ordin politic, mili
tar, economic, social 
și istoric, care l-au 
determinat să fixeze

Capitala drept loc de 
începere a acțiunii și 
centru conducător al 
insurecției. Orientare 
a cărei justețe a fost 
pe deplin verificată 
de desfășurarea ulte
rioară a evenimente
lor, in cursul cărora 
forțele insurecționale 
au putut da din pri
mele ore lovituri de
cisive principalelor co
mandamente ale tru
pelor germane — a- 
flate așa după cum se 
știe în București —, 
prin aceasta tăindu-le 
practic posibilitatea 
de a-și coordona ac
țiunile.

Un larg spațiu o- 
cupă în lucrare filmul 
insurecției — de la a- 
restarea căpeteniilor 
guvernului antones- 
cian pină la completa 
eliberare — după cinci 
zile și nopți de lupte 
îndirjite — a Capita

lei și a împrejurimi
lor sale de către for
țele insurecționale. 
Derulînd secvență 
după secvență, autorii 
relevă atît trăsăturile 
originale ale tacticii 
folosite de forțele In
surecționale. deosebită 
de forma clasică a 
bătăliilor în mari lo
calități, cit și partici
parea activă la lupte, 
alături de unitățile 
militare, a formațiu
nilor patriotice, largul 
sprijin al cetățenilor 
Capitalei, ceea ce a 
imprimat acțiunilor 
insurecționale carac
teristici proprii răz
boiului popular.

Bogăția documen
tară. ca și a faptelor 
de viață, rigoarea ști
ințifică recomandă 
lucrarea unor largi 
categorii de cititori.

Silviu ACHIM

„In coloana eroilor 
dobrogeni"

• In aceste zile, în întreprinderile 
și instituțiile bucureștene au loc am
ple manifestări consacrate apropiatei 
sărbători de la 23 August. Ieri, la 
cluburile întreprinderilor „23 Au
gust", „Republica", „Grivița Roșie", 
„Autobuzul", IREMOAS, „Postăvăria 
română" și. altele, numeroși munci
tori, ingineri și tehnicieni au audiat 
expuneri, susținute de activiști de 
partid și de stat, referitoare la în
făptuirea insurecției naționale arma
te antifasciste și antiimperialiste din 
august lȘJ4^,.și.. importanța sa in is
toria1 pOpwWim Nostru. (Dumitru 
Tircob). ți

© Intre! numeroasele manifestări 
politico-educative organizate în ju
dețul Arad se numără și suita de în
tîlniri inițiate de Comitetul jude
țean Arad al U.T.C. la clubul între
prinderii textile U.T.A., la clubul ti
neretului din Arad și la casa de cul
tură din orașul Lipova, cu care prilej 
numeroși tineri au avut ocazia să-1 
cunoască și să-1 asculte, împărtășind 
din amintirile legate de actul de la 
23 august 1944, pe generalul de ar
mată Constantin Vasiliu Rășcanu. 
(Constantin Simion).

© Mii de oameni ai muncii, ro
mâni, germani, maghiari, sirbi și de 
alte naționalități, din județul Timiș, 
participă în aceste zile la manifestă
rile cultural-artistice organizate în 
cinstea apropiatei sărbători de la 
23 August. La clubul întreprinderii 
„Ciocanul“-Nădrag, clubul „Construc

torul" și întreprinderea „Azur" din 
Timișoara, căminele culturale din 
Sinersig și Dumbrava și în alte peste 
100 de întreprinderi și instituții, clu
buri și cămine culturale au avut loc 
expuneri susținute de activiști de 
partid și de stat, ofițeri, oameni de 
știință și cultură, cadre didactice. Tot 
în această perioadă, la cinematogra
fele din județ a fost organizată o 
săptămînă a filmului românesc. (Ce
zar Ioana).

• Printre manifestările închinate 
sărbătorii de la 23 August, bibliote
ca județeană din Tulcea a întoc
mit montajul literar intitulat „Au
gust de f<jcS. iar întreprinderea» ci
nematografică județeană a organizat 
ștafeta cinematografică „O solie de 
pace si prietenie între popoare", in 
care sînt prezentate principalele 
momente ale vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceausescu în unele tari ale 
lumii. (Vasile Nicolae).

• Și în orașele și comunele județu
lui Alba se desfășoară ample mani
festări cultural-educative. Astfel, 
în comuna Fărău a avut Ioc un 
simpozion intitulat : „Pășim in al 
patrulea deceniu de libertate", la 
care au participat cetățeni tineri și 
virstnici din localitate. La casa de 
cultură din Alba Iulia a fost pre
zentat un spectacol cultural-oducativ 
organizat de comitetul județean 
U.T.C. Manifestări artistice omagiale 
au avut loc și la Noșlac, Aiud, Blaj 
etc. (Ștefan Dinică).

Se cuvine apreciată 
inițiativa Editurii mi
litare care, in cadrul 
unei serii de lucrări cu 
tematică istorică și e- 
ducativ-patriotică. a 
inițiat colecția „Tra
diții de luptă". Con
cepută ca o modali
tate de prezentare 
serială a istoricului 
unor mari unități 
militară românești, co
lecția a debutat cu 
lucrarea „în coloana 
eroilor dobrogeni" — 
alcătuită de colonelul 
in rezervă Ion Gh. 
Pană — care.propune 
cititorilor biografia e- 
roică a Diviziei Mă- 
rășești.

Densă. încărcată de 
fapte, lucrarea, dă citi
torului posibilitatea 
de a cunoaște via
ta marii unități, zbu
ciumul și istoria ei 
•le peste nouă decerni. 
Moștenitoare a tradi

țiilor eroice de luptă 
de la Plevna si Smîr- 
dan. Divizia Mărășești 
s-a acoperit de glorie 
în anii primului război 
mondial. înfruntind cu 
bărbăție copleșitoarele 
forțe militare germane 
ce încercau să ajungă 
la Iași.

O pondere însemna
tă în economia lucră
rii o deține participa
rea diviziei ..Mără
șești". îndată dună 23 
August 1944. la lupte
le pentru curățirea Do- 
brogei de forțele hit- 
leriste și apoi. în con
tinuare. la bătălia 
pentru eliberarea în
tregului teritoriu al 
tării de sub domina
ția fascistă. Sînt de
scrise astfel eroicele 
lupte de la dealul Sîn- 
georgiu și cele pentru 
eliberarea Cluililni. vi
forosul asalt pentru c- 
liberarea orașului Că

rei : in .sfîrșit. drumul 
eroic de luptă prin 
pusta maghiară si 
apoi pe teritoriul Ce
hoslovaciei. prin Mun
ții Tatra și Carpațil 
Albi pină la înche
ierea războiului. Emo
ționează, în mod deo
sebit. paginile în care, 
pe baza memoriilor 
generalului Costin Io- 
nașcu. este evocat 
asaltul dat, chiar în 
ziua de 9 mai 1945, 
asupra postului hitle- 
rist de radio „Donau".

Lucrarea se încheie 
cu un capitol consa
crat. activității de azi 
a diviziei. Ea se a- 
dresează unui cerc 
larg de cititori. îndeo
sebi tineretului, pre
cum și tuturor celor 
cu inimă tînără. indi
ferent de vîrstă.

Dumitru ALMAȘ

„Coloanele-statui 
de la Moisei"

Despre cine scriem
(Urmare din pag. I)

Dar, dacă luăm in 
considerare marele 
proces de transforma
re și maturizare a 
contemporanilor noș
tri, multilateralitatea 
și aspirațiile societății 
noastre. vădita afir
mare a României so
cialiste pe plan inter
național, atunci conce
tățenii mei din Reșița 
au dreptate să afir
me că aceste mari 
realizări în toate do
meniile vieții economi
ce și sociale sînt nu
mai în parte oglindite 
în literatura de astăzi.

Cărți valoroase, cu o 
largă audientă de pu
blic, în care oamenii 
muncii să fie prezen
tați și omagiali ca a- 
devărații creatori ai 
valorilor materiale, 
tehnice si spirituale, 
cu toate calitățile, cu
tezanțele. dar și cu 
scăderile lor, cu neîm- 
plinirile de caracter, 
sînt rare sau insufi
cient realizate artis
tic. Aici este vorba ș> 
de viața interioară a

acestor oameni, despre 
fericirea, dragostea și 
familiile lor, despre 
succese sau conflicte, 
nenorocire și moarte, 
dar mai ales despre 
realizările și capacita
tea lor de a făuri lu
mea noastră socialistă 
si de a-i da prin mun
că) concretă sens și 
formă. Fiecare știe că 
la noi există asemenea 
oameni.

îi cunoaștem ca o- 
telari. topitori, ingi
neri, profesori, arhi- 
tecți sau oameni de 
știință care au reali
zat lucruri minunate 
si își îndeplinesc In 
continuare. modești, 
indatoririle lor zilnice 
Cine nu-i cunoaște și 
nu-i prețuiește pe toți 
acești eroi cunoscut) 
și necunoscuți. băr
bați, femei, tineri, sol
dați și ofițeri, care 
chiar acum, la ultima 
calamitate naturală, 
au dovedit atîtă ome
nie 1 Unii dintre ei 
și-au riscat chiar via
ta fără a face din asta 
„senzație". O sarcină 
de onoare a scriitori
lor ar fi de a oglindi

literar trăirile, drama 
sau destinul unor ase
menea oameni. Pen
tru aceasta nici n-ar 
trebui să inventeze o 
poveste, deoarece via
ța noastră trăită in
tens și revoluționar 
scrie singură aseme
nea povestiri sau le 
dictează scriitorilor 
direct în mașina de 
scris. Bineînțeles, ade
văratul scriitor se va 
lăsa doar inspirat de 
asemenea întîmplări, 
înzestrîndu-și eroii cu 
acele trăsături care 
corespund cel mai 
bine realității noastre.

în timpuri revolu
ționare literatura nu 
poate fi decit revolu
ționară. Dacă nu este, 
nu poate fi convin
gătoare, nu noate en
tuziasma. Aceasta ar 
însemna că este ruptă 
de realitate și nu este 
populară. Spre satis
facția noastră nu ast
fel stau lucrurile, 
deoarece majoritatea 
scriitorilor se află în 
mijlocul vieții și iau 
parte activă la fău
rirea societății noastre 
socialiste.

Florian i Tucă. auto
rul utîbr' valoroase 
cărți despre monu
mentele înălțate in 
tară și dincolo de ho
tarele ei pentru cinsti
rea eroilor luptei 
de eliberare națională 
a poporului român, ne 
oferă. în volumul „Co- 
loanele-statui de la 
Moisei", apărut la E- 
ditura militară, o pre
zentare monografică a 
celebrului ansamblu 
sculptural realizat aici 
de Vida Gheza. îmbi- 
nînd comentariul pro
priu cu numeroase 
mărturii de epocă, au
torul realizează deo
potrivă o interesantă 
„biografie" a monu
mentului de la Moisei 
și o relatare a fap
telor de viată dm care 
s-a inspirat sculptorul.

în primele pagini 
ale lucrării este recon
stituit tabloul impre
sionant al luptei pen
tru eliberarea tării de

sub dominația, fascistă, 
în perioada care a Ur
mat actului insurec
țional de la 23 Au
gust. Autorul evo
că execuțiile, atmos
fera de cruntă teroare 
prin care trupele ocu- 
pantilor hitleriști si 
horthiști în retragere 
încercau să înăbușe e- 
lanul de luptă al 
maselor populare. în 
memoria celor 29 de 
patrioți maramure
șeni asasinați de fas
ciști Ia Moisei în- 
tr-una din zilele toam
nei anului 1944, sculp
torul Vida Gheza a 
creat in anul 1966 
un impresionant mo
nument.

Douăsprezece trun
chiuri de stejar (in a- 
nul 1972 monumentul 
a fost reluat in piatră) 
așezate în cerc, dînd 
chip unor țărani ma
ramureșeni si unei 
suite de personaje sim
bolice (Omul jocului.

□mul pădurii, Omul a- 
oelor. Omul care ho
rește. Omul care stă de 
veghe etc.) creează un 
ansamblu evocator In 
oare jertfa eroilor ca- 
o'’tă o dimensiune su
blimă. pătrunde In 
mit. devenind expresia 
legăturii indestructibi- 
!e cu pămîntul patriei. 
Capodopera lui Vida 
Gheza este un spațiu 
al demnității umane, 
il purității in care ne 
reciitegerri. cinstind 
gindul si fanta marti
rilor istoriei româ
nești. Cartea lui Flo
rian Tucă dobindește. 
în spiritul operei și e- 
venimentelor pe care 
le evocă, semnificația 
unui vibrant îndemn 
la cultivarea glorioa
selor tradiții ale luptei 
de eliberare națională 
și socială a poporului 
nostru.

Constantin PRUT

„Cronică in marș"
Apărută în Editura 

militară cartea „Cro
nică în marș", semna
tă de doi cunoscut! 
publiciști din presa os
tășească. coloneii Gh. 
Bejancu și O. Lustig, 
reprezintă un vibrant 
omagiu adus armatei 
noastre la 31 de ani 
de la eroicele bătălii 
purtate împotriva fas
cismului.

Scrisă — așa cum a- 
rată și titlul — sub 
forma unui „hronic", 
cartea strînge sub co- 
oerlile ei fante de mai 
mare sau mai mică 
imploare. evenimente 
?u caracter esențial, 
determinant pentru o 
întreagă perioadă, ală
turi de întimplări apa
rent mărunte din zona 
„faptului divers", toa
te unite insă prin pu
ternica lor semnifica
ție politică. socială, 
morală, toate relevind•

un adevăr definitoriu : 
armata română care 
s-a acoperit de glorie 
’n cursul insurecției 
lationale armate anti
fasciste și antiimne- 
rialiste si în bătăliile 
purtate în războiul 
antihitlerist, moșteni
toare a glorioaselor 
tradiții de luptă pa
triotică si revoluționa
ră ale poporului nos
tru. întruchipează în 
cel mai înalt grad vir
tuțile unui ponor des
cătușat. care. intiia 
oară în istorie, si-a 
luat cu adevărat soar
ta în propriile sale 
miini.

Notații impregnate 
de ritmul febril al ani
lor evocați exprimă 
cu vigoare publicistică 
atmosfera epocii. Prin
tre cele mai izbutite 
capitole ale cărții fim 
aminti „La îiszalok. 
un pod de vase". în

care alternanta mește
șugită a planurilor — 
frontul și spatele fron
tului — sugerează uni
tatea indisolubilă de 
voință si faptă dintre 
armată și popor, uni
tate pe care Partidul 
Comunist Român a (iz
butit s-o plămădească 
.din mers". în fotul 
bătăliilor conjugate 
pentru cucerirea pu
terii si sprijinirea e- 
fortului de război.

O carte vie. pasio
nantă. care se citește 
ca un roman — roma
nul adevărat al zămis
lirii armatfei României 
socialiste. ale cărei 
glorioase biruințe le-am 
sărbătorit In primăva
ra acestui an. a 30-a 
de la Marea primăva
ră a Victoriei.

Victor 
BÎRLADEANU

© Ziua cea mai lungă : MELO
DIA — 9: 12.30; 16: 19.3). FLAMU
RA — 9: 12.39: 16: 19.15.
© Dragostea începe vineri : PA
CEA — 16: 18: 20.
© Kit in Alaska : CRlNGAȘI — 
16: 18.15.
C, Ultimul pistolar din Cross 
Creek : FERENTARI — 15.30: 18: 
29.15.
© Serata : VIITORUL — 16: 18: 20. 
0 Lanțuri : FLORE A.SC A — 9:
11.15: 13.30: 16’: 18.15: 20.30. FLA
CĂRA — 15,30: 18: 20.
o Hyperion : POPULAR — 15.30: 
18: 29,15.
© Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : ARTA — 15.39: 
17.45. la grădină — 20.
0 Strălucirea soarelui : VOLGA 
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
© Primăvară tristă : MUNCA —- 
16; 18: 20.
© Comedie fantastică : VITAN — 
15,30; 18.

O Articolul 420 : GRADINA VI
TAN — 19,45.

teatre
O Teatrul Național București (sa
la mică) : îmblînzirea scorpiei — 
19,30.
<1 Teatrul Mic (rotonda scriitori
lor din Cișmigiu) : Amintirea
scriitorilor — spectacol de sunet 
și lumină — 20.
© Teatrul ..Ion Creangă4* (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Nota
zero la purtare — 20.
o Teatrul satiric-muzical ..C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : In gră
dina bucuriilor — 19.30.
© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18.30.

PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoală.

10.00 Matineu de vacantă : ..Ursul 
păcălit de vulpe".

10.20 Meridiane literare : Scriitori 
români pe meridianele lumii.

11.10 Omagiu lui Mihail Vulpescu. 
Concert de muzică populară 
românească.

11,40 Turnul de control — repor
taj.

12,05 Telex.
16.30 Teleșcoală.
17.00 Telex.
17.05 Concert de promenadă pe 

malul lacului Herăstrău. (Cîn- 
tă fanfara reprezentativă a 
Armatei).

17.20 Pentru timoul dv. liber vă 
recomandăm...

17.35 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

17,45 Inimile noastre se-ntîlnesc...

18.10 Mult e dulce și frumoasă...
18.40 ..Slăvită să fii prin ani de 

glorie". Emisiune de cîntece 
patriotice.

18.55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri : Lacul zînelor.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20.20 Telecinemateca : ..Tot auru! 

din lume" — coproducție 
franco-italiană. în distribu
ție : Bourvil. Annie Fratel- 
lini, Colette Castel. Philippe 
Noiret. Claude Rich. Regia : 
Ren£ Clair.

21.45 Frank Sinatra în concert la 
..Roval Festival Hall".

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

20.25 Orchestre simfonice româ
nești : Filarmonica de stat 
din Clui-Napoca.

21.10 Telex.
21.15 Studio ’75 : Din comuniste 

inimi
21.40 Roman foileton : ...Și totuși 

se învîrtește..." (ultimul epi
sod).
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Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
KATMANDU

Am primit cu tristețe știrea privind inundațiile care s-au abătut asupra 
Nepalului pricinuind numeroase victime omenești și distrugeri de bunuri 
materiale.

In numele poporului român și al meu personal, vă rog să primiți ex
presia sentimentelor de profundă compasiune pentru dumneavoastră și fa
miliile îndurerate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

9

STATEIOR UNITE AIE AMERICII
condusă de Carl Albert, președintele 

Camerei Reprezentanților

Cronica zilei
în timpul vizitei pe care o Între

prinde in țara noastră, delegația 
Partidului Avangărzii Populare din 
Costa Rica a avut întilniri la C.C. 
al P.C.R., Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., Comitetul județean 
Constanța al P.C.R., Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România și 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție. De asemenea, 
oaspeții au vizitat unități economice

din industrie și agricultură, institu
ții de învățămint și cultură, obiecti
ve turistice din municipiul București, 
din județele Constanța și Brașov.

★
A sosit Ia București general-loco- 

tenent Soekahar, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Indonezia în Republica So
cialistă România.

(Agerpres)

Galeria Cerna —Motru

Delegația Congresului S.U.A.. con
dusă de Carl Albert, președintele Ca
merei Reprezentanților, care a vizi
tat țara noastră la invitația Birou
lui Marii A'dunări Naționale, a pă
răsit marți dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drapele de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Statelor Unite ale Americii. delega
ția a fost condusă de Nicolae Gio- 
san. președintele Marii Adunări Na
ționale, Virgil Teodorescu și Aneta 
Spornic, vicepreședinți ai M.A.N., de 
președinți ai unor comisii perma
nente ale M.A.N., deputați. funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

Erau de fată Harry G. Barnes jr„ 
ambasadorul S.U.A. la București, șl 
membri ai ambasadei.

Salutîndu-i pe oaspeți, președinte
le Marii Adunări Naționale a apre

ciat ca deosebit de fructuoasă aceas
tă vizită, care a dat posibilitatea 
membrilor delegației Congresului 
S.U.A. să cunoască direct realizări 
ale poporului român in diferite do
menii ale vieții economice și socia
le. înlesnind întărirea legăturilor 
prietenești dintre cele două țări și 
popoare.

Președintele Camerei Reprezentan
ților din Congresul S.U.A. a spus :

..Plecăm cu impresii deosebite din 
tara dumneavoastră și consider că 
a fost foarte util că am putut sta
bili contacte personale care vor a- 
vea o influentă pozitivă asupra dez
voltării relațiilor bilaterale". El a 
mulțumit, totodată, pentru primirea 
călduroasă de care s-a bucurat de
legația. pentru ospitalitatea și prie
tenia cu care au fost întîmpinați pe 
tot parcursul vizitei.

(Agerpres)

'Urmare din pag. I)

vească" la răcirea termocentralelor da 
la Rogojelu, Turceni și Ișalnița, aju- 
tînd, în același timp, la irigarea unor 
mari suprafețe de teren. Primul pas 
in această bătălie pentru apă l-am 
făcut, după cum vedeți, cu dreptul".

Raportînd acest succes de prestigiu 
consacrat zilei de 23 August, colec
tivele de constructori si mineri de 
pe șantierele Complexului hidroteh
nic și energetic Cerna-Motru-Tismana 
au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune, printre altele : începută 
în urmă cu doi ani săparea tune
lului în inima de granit a muntelui 
a solicitat zi de zi strădanii eroice 
din partea muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, care, însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră de abnega
ție și devotament, de dăruire în slu

jirea intereselor patriei și ale po
porului, n-au precupețit nici un efort 
pentru a executa în ritm intens, la 
un înalt nivel calitativ, această lu
crare de mare importanță pentru e- 
conomia țării și a județului Gorj. 
Sintem conștienți că muncind cu mai 
multă însuflețire, devansînd terme
nele de realizare a cincinalului, con
tribuim la accelerarea traducerii în 
viață a mărețului program de făuri
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism. Cu aceste gîn- 
duri, vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa fără preget pentru a 
obține realizări tot mai mari în în
făptuirea sarcinilor ce ne revin din 
planul de dezvoltare a energeticii 
românești.

Constantin PRIESCU 
Dumitru PRUNĂ

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ" nr. 16/1975

Orașul zămislit
din petrol
stilul 
al e- 

că :

!FAPTUL]I ------ — I
DIVERS

In deschidere este publicat 
editorialul Partidul Comunist — 
strategul marii opere de făurire 
a orînduiriî socialiste pe pămîn- 
tul României. în continuare sînt 
inserate articolele : Insurecția 
din august 1944 — amplă deschi
dere revoluționară în istoria 
poporului român de ȘTEFAN 
LACHE : Ridicarea eficienței 
activității economice — preocu
pare majoră a organizațiilor de 
partid de VASILE VÎLCU : De
mocrația socialistă și suverani
tatea națională de ION FLO- 
REA : Unitatea socialistă a po
porului — forță dinamizatoare 
a progresului societății noastre 
de STANA BUZATU ; Muzeo
grafia în slujba educației mase
lor de GH. I. IONIȚĂ ; Egali
zarea nivelurilor de dezvoltare 
economică — cerință funda
mentală a manifestării superio

rității socialismului de AUREL 
VERNICEANU.

La rubrica CONSULTAȚII 
este publicat articolul Investi
țiile în dezvoltarea economîco- 
socială a României de ALE
XANDRU RADOCEA. La ru
brica ȘTIINȚA-ÎNVĂȚAMÎNT 
sînt inserate articolele : Rolul 
sporit al cercetării științifice 
universitare de GEORGE CIU- 
CU și Funcțiile educative și 
formative ale atelierului-școală 
de PETRE BĂRBULESCU. în 
cadrul rubricii CREAȚIA LITE- 
RAR-ARTISTICĂ, VIRGIL 
TEODORESCU semnează arti
colul Literatură și angajare so
cială.

Revista mai conține obișnui
tele rubrici : VIAȚA INTER
NAȚIONALA, CURENTE SI 
IDEI. CÂRTI ȘT SEMNIFICA
ȚII. REVISTA REVISTELOR și 
CUVÎNTUL CITITORILOR.

„Turism în toate anotimpurile"

UNIFORME ȘCOLARE
Și în acest an magazinele Mi

nisterului Comerțului Interior 
șînt bine aprovizionate cu toa
te articolele vestimentare nece
sare elevilor la deschiderea 
noului an de învățămînt.

Părinți ! Pentru copiii dv. vă 
stau la dispoziție toate modele
le și mărimile de uniforme șco
lare. Alegînd din timp uniforma 
necesară copilului dv., evitați 
aglomerația în zilele premergă
toare deschiderii școlii.

O noutate de larg 
interes: lucrarea „Tu
rism în toate anotim
purile". Editată sub 
egida Ministerului Tu
rismului — in condiții 
grafice alese, lucrarea 
constituie o veritabilă 
invitație la cunoaște
rea frumuseților pa
triei noastre. Lucrarea 
— un adevărat cata
log al turismului in
tern — își propune să 
înfățișeze potențialul 
turistic al tării, să 
prezinte. pe zone, 
principalele obiective 
turistice, informează 
asupra posibilităților 
de petrecere a vacan
telor în tot timpul a- 
nului, ca și de e- 
fectuare a tratamentu
lui în cele mai cu
noscute stațiuni bal
neoclimaterice.

Simpla enumerare a 
cîtorva capitole ale 
catalogului este de na
tură să ofere imagi
nea amplitudinii ma
terialului informativ : 
Bucureștiul vă invită 
(un compendiu asupra 
istoriei capitalei noas
tre, o descriere suc
cintă a principalelor 
obiective turistice, ga
ma variată de posibi
lități pentru petrece
rea timpului liber 
etc) : Litoralul însorit 
al Mării Negre (puter
nica și confortabila 
bază materială a lito
ralului românesc, cli

ma și factorii terapeu
tici. vestigiile antichi
tății, posibilități de 
excursii în împreju
rimi) : In Țara de Sus 
a Moldovei (prezenta
rea monumentelor is
torice și de artă, a o- 
biectivelor turistice 
din Suceava. Cîmpu- 
lung Moldovenesc. Bo
toșani, Vatra Dornei) ; 
Orașe medievale în 
Transilvania (un tur 
de orizont însoțit de o 
prezentare succintă a 
vestigiilor feudale e-

xistente în orașele din 
această parte a tării) ; 
Maramureș și Oaș (o , 
zonă turistică extrem 
de bogată și originală 
datorită atit farmecu
lui naturii. cît. mai 
ales, nesecatelor co
mori de frumusețe și 
artă populară) ; Olte
nia de sub munte (re
giune cu puternice re
zonanțe istorice, cul
turale. artistice față 
de care farmecul pei
sajului natural nu e 
cu nimic mai prejos).

O pitorească enci
clopedie populară apă
rută în Franța secolu
lui trecut își informea
ză cititorii. în 
poetic-imprecis 
pocii, precum
....peninsula Apșeron, 
limbă de pămînt îna- 
intînd în Casnica — 
lacul cît o mare care 
unește Europa cu Asia 
— este teritoriul unor 
străvechi adoratori ai 
focului, realitate justi
ficată de flăcăruile 
care izbucnesc din sol. 
pe zeci de kilometri, 
după ploile calde de 
vară..." Informația de 
mai sus subliniază, de 
fapt, marea bogăție a 
acestor pămînturi în 
hidrocarburi cu cifră 
octanică ridicată. Dar, 
pornind de la ea. poa
te fi evocată si o în
treagă mitologie, ex- 
primîn'd în înțelepte 
hiperbole trainica le
gătură a localnicilor 
cu focul. O legătură 
concretizată. în primul 
rînd. în sănătoasele 
raporturi ale oameni
lor din Azerbaidjan cu 
munca și creația. în 
înțeleptele lor precep
te de viată. în lumina 
și căldura relațiilor cu 
semenii... De pildă. în
tr-un cîntec local este 
amintită formula sim
bolică cu care sînt în- 
timpinați oaspeții de 
către oamenii din 
Azerbaidjan : „Frate, 
vino să stai lingă fo
cul meu !“

Pornind de la aceas
tă caldă inv-itatie. ca 
oaspete al principalei 
„vetre" apșeroneze — 
Baku — am căutat să 
notez aspecte ale su
gestivei relații om-fla- 
cără, care 
viața și 
năzuințele i 
cetățenilor 
publici
Le-am aflat, în primul 
rînd. în multiplicita
tea succeselor produc
tive ale petroliștilor 
azerbaidjani — mîn- 
dri că sînt continuato
rii unei venerabile 
tradiții a industriei ex
tractive (țițeiul „de 
Apșeron" este evocat 
în documente din sec. 
15—16, iar primele ex
tracții s-au făcut, aici, 
în 1870) și. totodată, 
exponent» unui înalt 
proces de modernizare 
tehnico-știintifică. u- 
nui viguros ritm de 
dezvoltare...

De pildă, am vizitat 
orașul industrial Sum
gait, localitate cu 
170 000 de locuitori, cu 
construcții industria
le. edilitare și social- 
culturale în întregime 
noi. cu 34 de școli me
dii și trei institute de 
cercetare științifică, cu 
numeroși copii (șase 
ani la rînd Sumgaitul

■ definește 
împlinirile, 

de viitor ale 
acestei re- 

sovietice.
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FOTBAL VOLEI:

Loturile noastre joacă azi 
la Torino și Sofia

Astăzi la Torino, pe stadionul co
munal, Iotul A de fotbal al tării noas
tre susține un joc de verificare in 
compania formației Juventus din lo
calitate, campioana Italiei .Fotbaliștii 
români vor începe meciul cu urmă
toarea formație : Iorgulescu. Cheran.

S. Gabriel. Sătmăreanu II, Anghelini. 
Dinu, Dobrin, Georgescu. Lucescu, 
Sandu Mircea. Marcu.

Tot astăzi, la Sofia lotul de tineret 
(jucători sub 23 de ani) al României 
joacă o partidă amicală în compania 
echipei olimpice a Bulgariei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CICLISM

S-a dat startul în competiția ci- 
clistă internațională „Marele premiu 
Wilhelm Tell" la care participă 97 
de rutieri amatori din 13 țări. Cursa 
prolog, disputată la Lucerna, contra- 
cronometru pe echipe, pe distanța 
de 4 km, a revenit selecționatei 
U.R.S.S. cu timpul de 5’19”3/10. Pe 
locurile următoare s-au clasat Olan
da — 5’19”8/10, R.F. Germania - 
5’20”5/10. Formația României a ocu
pat locul 12, cu timpul de 5’40”2/10.

NATAȚIE

lul campion mondial Anatoli Karpov 
(coeficient 2 705), urmat de V. Kor- 
cinoi (2 665), Tigran Petrosian (2 645), 
Lev Polugaevski (2 645), Mihail Tal 
(2 645), Lajos Portisch (2 635), Bent 
Larsen (2 625), Boris Spasski (2 625) 
etc. Fischer posedă deocamdată coe
ficientul absolut cel mai ridicat 2 780 
puncte, dar marele maestru ameri
can nu a mai jucat într-un turneu 
oficial de aproape trei ani. astfel că. 
potrivit regulamentului F.I.D.E.. in 
cazul că pînă la 1 octombrie nu va 
participa la nici un concurs va fi 
exclus automat din clasament.

Cuplaj voielbalisîic
Ieri a avut loc in sala Floreasca 

un interesant cuplaj voleibalistic in
ternațional. în deschidere, s-au in- 
tilnit reprezentativele feminine de 
volei ale României și Canadei (ul
tima aflîndu-se intr-un turneu în 
Europa. în vederea pregătirii pentru 
Olimpiadă). Jucind atent și constant, 
punîndu-și în valoare calitățile fi
zice și tehnice, jucătoarele noastre 
au obținut victoria cu scorul de 3—0 
(7 ; 9 ; 10). S-au remarcat : C. Bă- 
lășoiu. Eugenia Rebac și V. Banciu 
(de la învingătoare), Patty Olson și 
C. Bishof de la învinse.

în continuare, s-a desfășurat întîl- 
nirea dintre echipa masculină a 
României și selecționata Poloniei, 
campioană mondială, recenta ciștigă- 
toare a turneului .,Tomis". Confir- 
mind forma bună în care se află, 
luptind cu mai multă ambiție, utili- 
zînd o varietate de procedee tehnice, 
polonezii au obținut victoria cu sco
rul de 3—0 (7 ; 7 ; 4).

Extragerea I : 12 45 81 79 35 18 33 
28 73 36 47 57

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

DIN 19 AUGUST 1975

Extragerea a Il-a : 2 10 66 69 23 90
16 37 89 54 24 27

Extragerea a IlI-a : 63 65 35 18 86 34
Extragerea a IV-a : 84 36 41 9 70 1
Extragerea a V-a : 89 66 69 24 26 72
Fond general de cîștiguri : 1 C118 295 lei.

La Moscova s-au încheiat întrece
rile competiției masculine de înot 
pentru „Cupa Europei" (grupa A). 
Primul loc în clasament a fost ocu
pat de echipa U.R.S.S. — cu 125 
puncte, urmată de Anglia — 116 
puncte, R. D. Germană — 99 puncte, 
Suedia — 74 puncte. Italia — 69
puncte. Echipele Franței și R. F. 
Germania au totalizat cite 62 punc
te. fiind urmate de formația Unga
riei cu 59 puncte.

ȘAH
Fostul campion mondial de șah 

Robert Fischer nu figurează pe lista 
provizorie a celor mai buni 25 de 
jucători din lume, listă stabilită pe 
baza sistemului „ELO", reprezentînd 
coeficientul individual calculat pe 
baza rezultatelor obținute la marile 
turnee internaționale. în fruntea a- 
cestei liste provizorii se află actua

AUTOMOBILISM
După desfășurarea „Marelui pre

miu automobilistic al Austriei" de la 
Zeltweg, pe primul loc în clasamen
tul campionatului mondial al piloți- 
lor continuă să se afle austriacul 
Niki Lauda, cu 51,5 puncte. îl urmea
ză Carlos Reutemann (Argentina) — 
34 puncte și Emerson Fittipaldi (Bra
zilia) — 33 puncte.

HIPISM
Pe hipodromul din Budapesta a 

Început seria reuniunilor hipice de 
galop. „Premiul orașului Sofia", pe 
distanta de 1 200 m. a fost cîștigat 
de Filippi (Cehoslovacia), urmat de 
Pallosz (Ungaria) și Malnaș (Româ
nia). în „Premiul orașului București", 
pe primul loc s-a clasat calul Bur
lesc (R.D. Germană). Următoarea 
reuniune va avea loc la 24 august.

Actualitatea te tenis
în primul tur al concursului fe

minin de tenis de la Harrison 
(S.U.A.) : Julie Anthony (S.U.A.) — 
Mariana Simionescu (România) 4—6, 
6—1, 7—5 ; Helen Gourlay (Austra
lia) — Fiorella Bonicelli (Uruguay) 
6—2, 3—6, 6—4 ; Gail Chanfreau
(Franța) — Laurie Tenney (S.U.A.) 
4—6, 6—4, 6—2.

Marți, organizatorii turneului inter
național de tenis de la Forest Hills, 
care va începe la 27 august, au de
semnat favoritii in proba de simplu. 
Iată ordinea lor : Connors (S.U.A.). 
Vilas (Argentina). Orantes (Spania). 
Ashe (S.U.A.), Borg (Suedia). Okker 
(Olanda). Roche (Australia). Năstase 
(România). Laver (Australia). Tanner 
(S.U.A.). Ramirez (Mexic). Alexander 
(Australia). Solomon (S.U.A.). Geru- 
laitis (S.U.A.). Kodes (Cehoslovacia) 
și Richey (S.U.A). La feminin, pri
mele favorite sint. Evert (S.U.A.). 
Wade (Anglia). Navratilova (Ceho
slovacia). Goolagong, (Australia). 
Court (Australia) etc.

a ocupat locul întîi, pe 
întreaga 
vietică.
..Orașul 
spus cu 
gul Ficrat Arihov 
la ziarul „SOTIALIS- 
TICESKII SUMGAIT", 
este socotit, pe bună 
dreptate, un rod al pe
trolului. tot așa cum, 
dacă vreți, cei veclii 
socoteau că Egiptul 
este un dar al Nilului. 
Cu un sfert de veac în 
urmă pe aceste locuri 
era un deșert sărătu- 
ros, bătut de arșițe și 
de viscole de tărînă. 
Apoi s-a înălțat aici, 
ca din pămînt. un 
combinat petrochimic 
cu cîteva sute de mun
citori. Apoi au fost cî
teva mii. Apoi au apă-

Uniune So
la natalitate), 

nostru, ne-a 
mîndrie cole- 

de

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

rut și alte întreprin
deri (de aluminiu, de 
sticlă, de superfosfați. 
de 
poi 
tru 
noi 
lui 
factorul natural și au 
început împăduririle 
masive ale zonei, de
șertul fiind cucerit pas 
cu pas... Si iată-ne a- 
junși în măsură să 
sărbătorim împlinirea 
a 25 de ani de la în
ființarea orașului".

...Flăcările 
nului pot fi reperate, 
deci, atît în 
străveche, cit și pe va
tra acestei așezări ti
nere, care s-a ridicat, 
sub semnul industriali
zării, în anii edificării 
socialismului și comu
nismului în U.R.S.S. la 
demnitatea de înflori
tor centru urban, de 
localitate renumită nu 
numai prin producțiile 
petrochimice (opt sum- 
gaitezi sînt eroi ai 
muncii socialiste), ci și 
prin importantele cer
cetări științifice între
prinse aici in dome
niile automatizării teh
nologiilor chimice și 
petrochimice, ale ma
selor plastice, ale igie
nei muncii și profila
xiei bolilor profesiona
le, ca și prin notorieta
tea cîștigată și 
hotare doar 
sfert de veac.

...Iată-ne din 
Baku. E cald. Dar 
iarna, marele < 
(peste 1 500 000 de lo
cuitori) respiră calm, 
la o dulce temperatură 
de plus 20 de grade, 
odată cu legănarea mă
rii și a valului de clo
rofilă care înconjoară 
și inundă Baku-ul. O 
atmosferă de flacără 
tihnită. Asemănătoare,

mase plastice). A- 
s-a văzut că pen- 
zecile de mii de 
locuitori ai orașu- 
trebuie schimbat și

Apșero-

tradiția

peste 
într-un

nou la 
Și 

oraș

Noi manuale
Pentru anul de învățămînt 1975— 

1976, Editura didactică și pedagogi
că are în planul său tipărirea a 120 
de manuale universitare. Dintre a- 
cestea au apărut și se pot găsi în 
librării un număr de 24 de titluri. 
Menționăm citeva dintre ele : „Ecua
țiile fizicii matematice", „Electro
tehnică, măsurări și mașini electri
ce", „Probleme de matematică pen
tru ingineri și subingineri", „Meca

vremea
Timpul probabil pentru 21. 22 și 23 

august. In țară : Cerul va fi variabil. 
Pe alocuri vor cădea ploi de scurtă

de pildă, aceleia care 
străjuiește cel mai de
finitoriu monument al 
orașului : un bărbat de 
granit, ivit dintr-o ma
sivă geometrie de mar
mură vinăt-roșcată și 
întinzînd cu generozi
tate flacăra nestinsă pe 
care o ține în palmă. 
Este flacăra jertfei, pe 
altarul izbînzii Revolu
ției, a legendarilor 26 
de comisari din Baku. 
Solemn, masiv, dar de 
■o caldă strălucire, mo
numentul este impună
tor și. totodată, fami
liar. Pietonii trec 
lingă sau 
incinta 
statuar, ei 
statui vii, 
mișcare, incadrîndu-se 
perfect în 
ca într-un 
trecutului 
tul... Trec 
liți și fete 
cu priviri 
Trec bătrîni 
care
cum ai crede, ci cu, pa
tru și chiar cu cinci 
decenii mai mult. Căci, 
să nu uităm, Azer
baidjanul este și un 
tărîm al longevivilor : 
doar într-unul din cele 
12 raioane ale Baku- 
lui trăiesc — și încă 
muncesc — peste 80 de 
centenari. Dar. mai cu 
seamă, prin acest 
de mare afluență trec 
tot timpul copii, 
putea număra, 
zi, aici la 
citeva mii

■ Căci, să

I',

chiar
complexului 
înșiși niște 
în continuă

ansamblu, 
dialog al 

cu prezen- 
tineri smo- 
sprincenate, 
de cattifea. 

viguroși, 
n-au 50 de ani.

loc
Ai 

într-o 
monument, 
de copii, 

nu uităm, 
Azerbaidjanul este și 
un teritoriu al explo
ziei demografice. „La 
noi — ne mărturisea 
un alt coleg, publicis
tul și prozatorul Far- 
man Eivazlî — despre 
cel care are numai trei 
copii se spune cu com
pătimire : «Iată un om 
sărac». Dacă este să 
ne păstrăm în cadru] 
temei focului, voi spu
ne că pentru noi. azer- 
baidjanii — ca și pen
tru poporul dumnea
voastră. ca și pentru 
orice popor cu sănă
toase principii morale, 
cu simțul devenirii is
torice — copiii înseam
nă flăcările viitorului, 
în esență — conștiința 
vie a permanenței".

Distingem și 
ceasta flacără 
venerării 
bravi de 
împletită 
cultivării 
o trăsătură spirituală a 
poporului azerbaidjan, 
mărturie a unei uma
nități cu adinei rădă
cini în experiența mi
leniilor, înflorită reve
lator în anii vieții noi, 
ai construcției comu
nismului.

în a-
— a 

oamenilor 
ieri și de azi, 
cu aceea a 

viitorului —

Petre DRAGU

universitare
nică". „Dreptul internațional con
temporan", „Farmacologia", „Teh
nologia culturilor de cimp", „Fizio
logia plantelor", „Mașini și instalații 
zootehnice", „Culturi irigate".

In prezent, alte 80 de manuale 
universitare, între care „Diploma
ția", „Utilizări ale energiei electri
ce", „Patologia chirurgicală", „Fi
ziologia clinică". „Zootehnia spe
cială". „Chirurgia veterinară" și 
„Hidrologia" se află sub tipar.

durată. îndeosebi în zonele de deal și de 
munte, mai frecvente în cursul după- 
amiezelor. Temperatura va scădea ușor 
la începutul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar ma
ximele între 20 șl 28 de grade, mai ri
dicate în sud. în București : Cer va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată 
în cursul după-amiezii. Vînt potrivit, 
cu unele intensificări. Temperatura 
ușor variabilă.

Buletin rutier
Informații și recomandări de Ia Direcția circulație din Inspectoratul general al miliției

CUM CIRCULAȚI 
IN ACESTE ZILE

Circulația rutieră va fi deosebit de 
intensă in aceste zile. Cîteva reco
mandări adresate conducătorilor 
auto : nu porniți obosiți la drum ; 
pentru deplasări mai lungi stabiliți 
dinainte etapele de oprire ; evitați 
depășirea succesivă a mai multor 
autovehicule aflate în coloană ; păs
trați față de autovehiculul dinainte 
o distanță suficientă pentru a putea 
opri în condiții de siguranță chiar 
și în cazul că acesta este frinat 
brusc ; aveți in vedere și alți factori 
de care depinde efectuarea în sigu
ranță a depășirilor — apropierea de 
curbe, intensitatea traficului, decli- 
vitatea drumului, vizibilitatea etc. ; 
adaptați-vă permanent viteza la con
dițiile atmosferice și de drum, redu- 
cînd-o din vreme ori de cite ori Îm
prejurările impun — ploaie, carosa
bil umed, trafic intens, trecere pe 
lîngă autovehicule staționate sau în
crucișare cu cele ce vin din sens 
opus, trecere pe lîngă pietoni, copii 
etc. : circulați cu atenție și prudență 
sporită cind traversați localitățile 
rurale ; evitați conducerea sub in
fluența băuturilor alcoolice : asigu
rați starea tehnică a autovehiculelor 
cu care plecați la drum : înlocuiti 
pneurile care au un grad avansat de 
uzură.

ȘOFERII
DIN ACTIVUL VOLUNTAR
Recent, serviciul circulație al In

spectoratului județean de miliție 
Satu-Mare a organizat o acțiune „fil
tru total", la care o importantă con
tribuție au adus-o șoferii din ac
tivul voluntar. Operațiunea, desfășu
rată timp de 2 ore, în 7 puncte fixe, 
s-a soldat cu 67 contravenții sanc

ționate pe loc. 6 permise de condu
cere reținute in vederea suspendării 
exercitării dreptului de a conduce 
autovehicule și 2 abateri grave cu 
caracter infracțional. Asemenea ac
țiuni s-au mai desfășurat și in alte 
județe. Sprijinind eliminarea abate
rilor. șoferii din activul voluntar 
contribuie la creșterea gradului de 
siguranță a circulației pe drumurile 
publice.

AMENAJĂRI
DE INTERSECȚII RUTIERE
în Piața Scinteii, nod rutier de 

importanță majoră pe artera nordică 
de penetrație a Capitalei, au fost

aplicate recent marcaje care permit 
ordonarea în mai bune condiții a 
fluxurilor de autovehicule. Traseul 
prioritar, șos. Kiseleff — șos. Bucu
rești — Ploiești, permite desfășurarea 
traficului pe cite trei benzi pe sens. 
Pentru virajul la stingă s-au creat 
benzi de stocare în jurul „insulei" 
din mijlocul pieței, conducătorii auto 
urmind să acorde prioritate de 
dreapta (amănunte în schema ală
turată).

Reglementări îmbunătățite de or
ganizare a circulației prin marcaje 
s-au realizat și in piața Grădina 
Icoanei, precum și in intersecția str. 
Maria Rosetti — str. Dionisie Lupu.

I

„Dorim
să-1 înfiem
pe Marius4*

La redacție ne-au sosit șase 
scrisori cu același conținut : oa
meni impresionați de situația 
micului Marius — despre care 
la rubrica noastră s-a scris că 
a fost, părăsit de mama lui pe 
străzile Constanței — se oferă, 
cu dragă inimă, să-î fie ei pă
rinți.

Așadar, pe lîngă bunica lui 
din Timișoara, băiețelul este 
cerut acum și de familiile : 
Bucur Marin (din București, 
str. Vaslui nr. 57, angajat la 
stația C.F.R. București Est) ; 
Chirilă Vasile (din Dobrești- 
Bihor, tehnician la întreprinde
rea minieră din localitate), Rusu 
Mihai (din Tîrgoviște, str. Tu
dor Vladimirescu, bloc 63, sca
ra D. etaj III, apartament 73), 
Samoilescu Alexandru (din 
București, str. Tîrgul Neamț 
nr. 1, Bloc D 9—Drumul Tabe
rei), Țon Mircea (din Aiud- 
Alba, strada Grădini nr. 10. lă
cătuș la oțelăria întreprinderii 
miniere din localitate). Vasiles- 
cu I. Valerica (din Mizil, str. 
Mihai Bravu 12, oficiant la Ofi
ciul P.T.T.R.).

„Darul4*
Virgil Gheorghițoiu era res

ponsabil la cantina I.A.S. Dea
lul Viilor-Mehedinți. Fiind invi
tat la o nuntă, a adus în „dar" 
nici mai mult nici mai puțin 
decit 90 kilograme carne de pur
cel. De unde procurase atîta 
cantitate ? De la ferma Izvorul 
Bîrzii. O luase cu acte în regu
lă. dar nu pentru „dar", ci pen
tru cantină.

! Schimbarea destinației se nu- I 
mește, in acest caz. delapidare.
Și intră sub incidența legii. •

I „Cîrciu- I
| mărul4* de 
î Ia poarta
i sanatoriului |

Citim în ziarul județean „Cro-
j nica sătoiăre^rtă" :
I „La locuința lui din Bicsad, I
• satul Trip, Tămaș Nemeș des- 
fchisese o circiumă personală. In I 

clandestina sa unitate vindea 
țuică. Pînă cind. într-o zi, a fost • 
descoperit. Fapta i-a fost pe- .

I depsită prin confiscarea rezer- ! 
| velor și aplicarea amenzii cu- I
1 venite. între clienții lui T. Ne-

Imeș, mulți erau bolnavi din ca- I 
drul Sanatoriului T.B.C. Bic- I 
sad". IBineînțeles, deschiderea unei 
circiumi clandestine este o faptă 
foarte gravă. Pentru această pri
mă faptă, ilegală, a fost pena
lizat. Dar de o mie de ori mai 
gravă ni se pare iresponsabili
tatea de a imbia niște bolnavi 
T.B.C. să consume alcool.

I
I

5
i

...Tocmai Ia 
Urzica mică

Nu la cîntecul oltenesc ne re
ferim. ci la drumurile spre și in 
cuprinsul acestei comune. 
„Să-mi stric mașina tocmai la 
Urzica..." se văita. .zilele aces
tea. un prahovean în trecere prin 
localitate. Cind plouă — și vara 
asta a plouat des — drumurile 
comunei devin impracticabile. 
Nici tractoarele nu răzbat cu una 
cu două. Iar șoseaua dintre Vă- 
dastra și Urzica, precum și cea 
care străbate Obîrșia au fost 
inundate. recent, în august, 
fără ca cineva să intervină e- 
nergic pentru scurgerea apei. 
Trec pe aici mulți oameni, ac
tiviști din Corabia, de la județ 
și cind dau de apă fac... trans- 
bordare. De ani de zile, drumu
rile spre și în Urzica tot ca vai 
de ele rămin. Pe primarul co
munei îl cheamă Vulpe.

Mama Maria
Zilele trecute, cîțiva repre

zentanți ai organelor locale din 
comuna Bîrsâu, județul Satu- 
Mare. s-au dus acasă la Maria 
Ciordaș cu cadouri și... felici
tări. Gestul, frumos și de a- 
plaudat. era prilejuit de faptul 
că această consăteancă a lor 
născuse al 14-lea copil. In plus, 
familia Ciordaș este un exem
plu pentru tot satul : părinții 
si copiii lor trăiesc în deplină 
înțelegere, muncesc ori învață 
fiecare după puterile lui.

„Servim 
numai 
șpriț44 (! ?)

„Vă rog. un pahar cu apă mi
nerală" ; „Nu servim decit la 
sticle de un kilogram" ; „Atunci, 
tin pahar cu sirop" : „N-avem 
sirop" : „Sifon aveți ?“ ; „Nu
mai șpriț !“■

...Si. in urma acestui scurt 
dialog, barmanul a fost schimbat 
din funcție, iar șeful de unitate 
a primit observație scrisă. S-a 
intimplat la restaurantul din 
parcul central al orașului Med
gidia. Am relatat intimplarea 
pentru că se mai poate repeta 
Si prin alte localuri, din alte 
localități.

Rubricâ redoctatâ de
Gheos-qhe MITROl
cu sprijinul

L corespondenților „ScînteȚ^j
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Evoluția situației din Portugalia
• Reuniune a Directoratului militar ® Declarațiile premie

rului Vasco Gonțalves ® Incidente grave în orașul 
Ponte de Lima

LISABONA 19 (Agerpres). — Con- 
tlnuindu-și eforturile menite să ducă 
la depășirea actualelor probleme ge
nerate de criza politică din Portu
galia si la stabilizarea situației, Di
rectoratul militar, alcătuit din pre
ședintele Costa Gomes, premierul 
Vasco Gonțalves și generalul Otelo 
Saraiva de Carvalho, a ținut luni, 
după cum informează agenția U.P.I., 
o reuniune de urgență la care au 
participat si șefii marilor unități 
militare.

Luînd cuvlntul. In cursul aceleiași 
zile, la o Întrunire desfășurată la 
Almada — suburbie industrială a 
Lisabonei — primul ministru Vasco 
Gonțalves a declarat că, în actuala 
situație, țara are nevoie de „un gu
vern puternic și cu autoritate". Pro
blema care se pune în fața Portuga
liei, a spus el, „nu este legată de 
persoane, ci o problemă a luptei de 
clasă". în această ordine de idei, pre
mierul Gonțalves și-a exprimat spri
jinul pentru inițiativa Intersindicalel 
de a chema la o întrerupere simbo
lică a lucrului de o jumătate de oră, 
„ca formă de luptă împotriva fas
cismului".

Pe de altă parte, vorbitorul s-a re
ferit la relațiile cu Biserica catolică

în preajma reuniunii țărilor nealiniate
LIMA 19 (Agerpres). — Biroul de 

coordonare al țărilor nealiniate se 
reunește joi, în capitala peruană, 
pentru a analiza problemele înscrise 
pe ordinea de zi a conferinței mi
niștrilor de externe din aceste state, 
programată să-și desfășoare lucrările 
între 25 și 29 august, la Lima. Cu 
acest prilej, reprezentanții a 17 state 
membre ale Biroului de coordonare 
vor definitiva și documentele ce ur
mează a fi prezentate spre aprobare 
Conferinței ministeriale a statelor 
nealiniate, la care și-au anunțat, 
pînă în prezent, participarea 78 de 
delegații, unele dintre acestea avînd 
statut de observator.

în legătură cu aceasta, presa pe
ruană relevă că delegația Perului la 
conferință va aborda probleme pri
vind necesitatea convocării unei se
siuni extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pe tema dezarmării, 
crearea unei asociații a țărilor ex
portatoare de materii prime și a 
unui fond de solidaritate și întraju
torare a țărilor nealiniate, precum 
și a unui mecanism de securitate 
colectivă, care să permită acordarea 
de ajutoare statelor împotriva că
rora sînt îndreptate acțiuni coerciti

PEKIN

încheierea convorbirilor oficiale 
chino - cambodgiene

PEKIN 19 (Agerpres). — în urma 
încheierii vizitei oficiale întreprinse 
in Republica Populară Chineză de 
către delegația Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei (F.U.N.C.) și 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), 
condusă de Khieu Samphan, vice- 
prim-ministru al G.R.U.N.C., coman
dantul șef al forțelor armate popu
lare pentru eliberare națională cam
bodgiene, la Pekin a fost dat publi
cității un comunicat comun care ex
primă satisfacția deosebită a celor 
două părți cu privire la rezultatele 
vizitei — transmite agenția China 
Nouă. în cadrul convorbirilor oficia
le au fost abordate probleme privind 
strângerea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre R. P. 
Chineză și Cambodgia, situația inter
națională actuală, precum și unele 
chestiuni de interes comun, preci
zează comunicatul.

în prezent — se arată în comu
nicat — revoluția poporului cambod

Reconsiderări semnificative 
in politica Tailandei

Știri provenind, de cîtva timp 
încoace, din Bangkok evidențiază 
că Tailanda se află, în momentul 
de față, în stadiul definirii unui 
curs nou pe planul relațiilor exter
ne, substanțial diferit de cel din 
trecut. Mutațiile profunde interve
nite în Indochina, prăbușirea regi
murilor marionetă de la Saigon și 
Pnom Penh prin victoriile istorice 
ale forțelor populare din Vietnamul 
de sud și Cambodgia, progresele 
marcante spre democratizare și re
conciliere în Laos, instaurarea în 
zonă a unui climat de pace și re
construcție, au avut o înrîurire 
profundă asupra situației generale 
din Asia de sud-est.

Pe fondul acestor evoluții, gu
vernul civil al președintelui Pramoj, 
instalat în luna martie a acestui 
an, procedează la reevaluarea 
de ansamblu a opțiunilor tailande- 
ze pe plan extern, în sensul afir
mării sporite a intereselor națio
nale. în această lumină, s-a impus 
drept obiectiv prioritar lichidarea 
prezenței militare străine, în ca
drul unei reconsiderări mai largi 
a raporturilor cu S.U.A. Trecîn- 
du-se la acțiuni concrete, se sem
nalează că pînă în prezent a 
fost efectuată retragerea a circa 20 
la sută din totalul efectivelor ar
mate americane și un procentaj 
corespunzător de avioane, de pe te
ritoriul Tailandei. în paralel, gu
vernul tailandez preconizează în
chiderea cit de curînd a două din 
cele cinci baze ale S.U.A. Se cuvine 
precizat că stabilind si un termen 
limită al procesului evacuării totale 
a trupelor străine — 20 martie, 
anul viitor — autoritățile de la 
Bangkok își manifestă, în același 
timp, dorința menținerii în conti
nuare a relațiilor de colaborare 
cu Washingtonul, pe baza res
pectului reciproc al suveranității și 
egalității in drepturi.

în același spirit, de afirmare a 
unei poziții realiste, corespunzătoa
re noii situații din Indochina, Tai
landa se arată interesată deopotri

din Portugalia, recunoscînd că a 
fost o eroare faptul că acesteia nu i 
s-a restituit postul de radio „Renas- 
cenca". El a condamnat, în același 
timp, o serie de reprezentanți ai 
clerului care au adoptat o atitudine 
dușmănoasă.

Primul ministru portughez a re
afirmat că intervenția statului in 
economia națională este „un impe
rativ menit să-i elibereze pe munci
tori de jocul capitalului monopolist". 
Vorbitorul a anunțat că, la momen
tul oportun, oamenii muncii vor fi 
încunoștințați de detaliile discuțiilor 
care au loc In momentul de față la 
nivelul conducerii, pentru că, a afir
mat el, „politica trebuie să se facă 
în fața poporului".

Ziua de luni a fost marcată în 
Portugalia și de incidentele care au 
avut loc in orașul Ponte de Lima, 
din nordul tării, la 60 km de fron
tiera cu Spania, unde sediul local al 
Partidului Comunist Portughez a 
fost atacat și incendiat. în cursul 
incidentelor — informează agenția 
A.N.I., citată de Associated Press — 
un membru al partidului comunist a 
fost ucis, iar numeroase persoane au 
fost rănite.

ve discriminatorii de natură econo
mică sau militară.

★
Portugalia a fost invitată să parti

cipe la conferința țărilor nealiniate, 
care se va desfășura la Lima, anunță 
agenția A.N.I. Delegația portugheză 
la conferință va fi condusă de ami
ralul Rosa Coutinho, membru al 
Consiliului Revoluției, care între
prinde în aceste zile o vizită la Ha
vana. în legătură cu prezența Por
tugaliei la Conferința țărilor neali
niate, amiralul Coutinho a declarat 
că aceasta este „o consecință a evo
luției politice profunde a revoluției 
portugheze". Prezența Portugaliei la 
reuniunea de la Lima — scrie agen
ția France Presse — este cu atît mai 
semnificativă cu cît se prevede 
admiterea, în scurt timp, în organi
zația țărilor nealiniate, a Mozambi- 
cului, Guineei-Bissau si Arhipelagu
lui Sao Tomă și Principe.

★
O conferință a miniștrilor arabi ai 

afacerilor externe va avea loc la 
Lima. înaintea deschiderii Conferin
ței țărilor nealiniate, prevăzută pen
tru 25 august — s-a anunțat oficial 
la Alger.

gian a intrat într-o nouă fază Istori
că. Ca răspuns la apelul lansat de 
Congresul Național Extraordinar, po
porul cambodgian face eforturi deo
sebite pentru a construi o nouă Cam- 
bodgie independentă, suverană, paș
nică, neutră, nealiniată și democra
tică.

Cele două țări — se arată în con
tinuare — salută victoria poporului 
vietnamez, obținută prin eliberarea 
în întregime a Vietnamului de sud, 
și victoria poporului laoțian în înlă
turarea elementelor reacționare. Ele 
sprijină lupta dreaptă a poporului 
coreean pentru reunificarea pașnică 
și independentă a patriei, cauza po
poarelor arabe pentru redobîndirea 
teritoriilor aflate sub ocupație și re
stabilirea drepturilor legitime ale po
porului palestinean, exprimîndu-și, 
totodată, solidaritatea cu lupta po
poarelor din Asia, Africa și America 
Latină împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului.

vă în stabilirea unor relații de 
bună vecinătate, în normalizarea 
reporturilor în regiune, inclusiv cu 
țările socialiste. O expresie a aces
tei preocupări o constituie vizita, 
la sfirșitul lunii iunie, a șefului 
statului tailandez la Pekin. Cu a- 
cest prilej, urmînd Filipinelor și 
Malayeziei — Tailanda a procedat 
la stabilirea de relații diplomatice, 
cu R.P. Chineză, căzîndu-se totoda
tă de acord asupra extinderii coo
perării bilaterale în domeniile co
mercial, economic, cultural. în vir
tutea recunoașterii existentei unei 
singure Chine, guvernul de la 
Bangkok a decis de asemenea sus
pendarea relațiilor oficiale cu Tai- 
vanul și retragerea personalului di
plomatic de la Taipe.

în seria contactelor pe plan re
gional trebuie reținute și recenta 
vizită a premierului Pramoj la 
Manila, convorbirile cu președintele 
filipinez Marcos, care au pus în 
evidentă concluzia comună că dez
voltarea independentă a popoarelor 
in această parte a lumii presupune 
în mod necesar lichidarea pactului 
militar SEATO.

Expresie a schimbărilor profun
de din Asia de sud-est ca și din 
întreaga lume, a îngustării ariei de 
manifestare a vechii politici, bazate 
pe dominația celor slabi de către 
cel puternici, evoluțiile recente din 
Tailanda atestă că state, care pînă 
nu de mult manifestau, în cel mai 
bun caz, o atitudine de pasivitate, 
care acceptau să fie incluse in 
pacte și grupări militare, aspiră, 
acum, în măsură crescîndă la un 
rol propriu pe scena politică inter
națională, se situează pe poziții in
dependente, desfășoară o politică 
de colaborare largă cu toate statele, 
depășind limitele înguste, cadrul 
anacronic al politicii de bloc — 
curs dictat, deopotrivă, de interesele 
naționale ca și de interesele gene
rale ale înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Dan OPREANU

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României
MOSCOVA 19 — Corespondentul 

nostru transmite : La cinematograful 
„Udarnik" din Moscova a avut loc, 
marți seara, festivitatea de deschide
re a „Zilelor filmului românesc", 
una din manifestările ce au loc în 
U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 
XXXI-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă.

Au rostit scurte alocuțiuni B. V. 
Pavlionok, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru cinemato
grafie, și Constantin Pivniceru, di
rector general-adjunct al Centralei 
„Româniafilm", despre relațiile din
tre țara noastră și Uniunea Sovietică 
în domeniul cinematografiei și des
pre dezvoltarea pe care a căpătat-o 
în România această artă. Filmul „Un 
comisar acuză", prezentat în deschi
derea acestei manifestări, s-a bucu
rat de un frumus succes din partea 
publicului prezent. în continuare, pe 
ecranele sovietice vor mai rula fil
mele „Actorul și sălbaticii", „Nemu
ritorii", „Ilustrate cu flori de cîmp", 
„De bunăvoie și nesilit de nimeni", 
precum și pelicule documentare ro
mânești.

La Erevan a avut loc adunarea 
festivă a oamenilor muncii din 
capitala R.S.S. Armene consa
crată celei de-a XXXI-a aniver
sări a eliberării României de sub 
dominația fascistă. în prezidiul adu
nării au luat loc S.S. Tovmazian, se
cretar al C.C. al P.O. din Armenia, 
M. B. Bairamov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Armene, R. H. Svetlova, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Armene, conducători ai 
unor instituții centrale de stat și 
obștești, reprezentanți ai oamenilor 
muncii. în prezidiu se afla, de ase
menea, delegația A.R.L.U.S. condusă 
de Vasile Alexandrescu, adjunct al 
ministrului educației și învățămîntu- 
lui din Republica Socialistă Româ
nia, care participă la festivitățile or
ganizate în U.R.S.S. cu prilejul săr
bătorii naționale a țării noastre.

Despre semnificația zilei de 23 Au
gust, despre realizările obținute de 
poporul român, sub conducerea 
P.C.R., în construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate au 
vorbit Agop Arakelian, vicepreșe
dinte al filialei din Armenia a Aso
ciației de prietenie sovieto-română, 
și Vasile Alexandrescu, conducătorul 
delegației A.R.L.U.S.

BELGRAD 19 (Agerpres). — Cu 
prilejul aniversării a 31 de ani de la 
eliberarea României de sub domina
ția fascistă, la Ambasada Republicii 
Socialiste România din R.S.F. Iu
goslavia a avut loc la 19 august o 
conferință de presă, la care au parti
cipat corespondenți de presă străini 
acreditați în Iugoslavia, reprezentanți 
ai agenției Taniug, ai presei și radio- 
televiziunii iugoslave, funcționari ai 
Secretariatului Federal pentru Aface
rile Externe, membri ai corpului di
plomatic din Belgrad. Cu acest prilej, 
ambasadorul României, Virgil Cazacu, 
a vorbit despre semnificația zilei de 
23 August, evidențiind realizările re
marcabile obținute de poporul român 
sub conducerea partidului în înfăp
tuirea programului adoptat de Con
gresul al XI-lea al P.C.R., în con
strucția socialistă, în promovarea 
unei politici de pace și colaborare 
internațională.

BUDAPESTA 19 — Corespondentul 
nostru transmite : Cu prilejul celei 
de-a XXXI-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fascistă, 
în localitatea Szecseny, unde sînt 
înmormîntați 120 de ostași români

Președintele Mauritaniei
9

l-a primit pe reprezentantul
P.C.R. Ia Congresul P.P.M.

NOUAKCHOTT 19 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Islamice Mau
ritania, Mokhtar Ould Daddah, l-a 
primit pe Emil Nicolcioiu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., ministrul 
justiției, care a reprezentat Partidul 
Comunist Român la ' Congresul al 
IV-lea al Partidului Poporului Mau
ritanian. Reprezentantul P.C.R. a 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului' Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un călduros mesaj de salut, iar 
poporului mauritanian — urări de 
noi succese în lupta sa pentru pro
gres și prosperitate.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
președintele Mauritaniei a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu salutul său cordial, iar 
poporului român — succes deplin în 
lupta sa pentru făurirea noii socie
tăți.

Cu acest prilej a fost exprimată 
dorința de a întări și dezvolta re
lațiile dintre cele două partide în fo
losul popoarelor român și maurita- 
nian, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

agențiile de presă transmit:
Consiliul de Securitate 

a adoptat în unanimitate hotărîrea 
de a recomanda Adunării Generale 
a O.N.U. de a primi în rîndul Na
țiunilor Unite trei noi state africa
ne independente — Republica Popu
lară Mozambic, Republica Insulelor 
Capului Verde și Republica Demo
cratică Sao Tome și Principe. Cere
rile celor trei state de a fi primite 
în rîndul Națiunilor Unite urmează 
să fie examinate în cadrul apropia
tei Sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

La invitația guvernului 
R.P.D. Coreene, 0 delegație a 
Frontului Unit Național al Cambod
giei și Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei. condusă de 
primul ministru al G.R.U.N.C., Penn 
Nouth. și de viceprim-ministru al 
G.R.U.N.C.. Khieu Samphan. a sosit 
marți dimineață la Phenian pentru 
o vizită oficială. 

căzuți în lupta pentru eliberarea Un
gariei de sub fascism, a avut loc 
solemnitatea depunerii de coroane de 
flori. Au participat loan Cotoț, am
basadorul țării noastre la Budapesta, 
Lantos Laszlo, secretar al sfatului 
popular comunal, și alți reprezentanți 
ai organelor locale.

ANKARA 19 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La Ambasada 
română din Ankara a avut loc o con
ferință de presă, în cadrul căreia 
ambasadorul George Marin a făcut 
o expunere și a răspuns la întrebă
rile ziariștilor turci cu privire la 
semnificația celei de-a XXXI-a ani
versări a eliberării României de sub 
dominația fascistă, precum și în le
gătură cu marile realizări ale poporu
lui român în dezvoltarea economică 
și socială, politica externă activă a 
partidului și guvernului nostru. O 
atenție aparte a fost rezervată rela
țiilor româno-turce, perspectivelor 
acestora, în contextul apropiatei vi
zite în România a primului ministru 
Suleyman Demirel.

VIENA 19 — Corespondentul nos
tru transmite : în cadrul manifestă
rilor organizate în Austria cu prile
jul aniversării eliberării României 
de sub dominația fascistă, la „Libră
ria Centrală" din Viena a fost inau
gurată o expoziție a afișului româ
nesc. La ceremonia de deschidere au 
luat parte personalități ale vieții cul- 
tural-artistice austriece, reprezen
tanți ai Ambasadei României, mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
la Viena, ziariști.

CIUDAD DE MEXICO 19 (Ager
pres). — Cu prilejul apropiatei ani
versări a zilei de 23 August, Amba
sada României la Ciudad de Mexico 
și guvernul statului Puebla din 
Mexic au organizat o săptămînă a 
culturii românești. Sînt prezentate cu 
acest prilej expozițiile „Arta popu
lară românească" și „Gravura româ
nească contemporană", recitaluri de 
poezie, filme de lung metraj și do
cumentare. La inaugurare au parti
cipat ambasadorul român în Mexic, 
Dumitru C. Mihail, guvernatorul sta
tului Puebla, dr. Alfredo Toxqui, re
prezentanți ai guvernului local, con
siliului municipal, numeroase perso
nalități culturale, științifice, cadre 
didactice, studenți, ziariști.

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). - 
în cadrul manifestărilor închinate 
celei de-a XXXI-a aniversări a eli
berării României de sub dominația 
fascistă, la Galeria centrală Aramayo 
din Montevideo s-a deschis, sub aus
piciile ambasadei țării noastre în 
Uruguay, o expoziție de artă popu
lară românească.

La inaugurare au participat repre
zentanți ai autorităților uruguayene, 
ai vieții culturale, presei și radiodi
fuziunii, un numeros public.

La Ambasada României din Mon
tevideo a avut loc o întîlnire cu re
prezentanți ai presei și radiodifuziu
nii uruguayene — manifestare în ca
drul căreia ambasadorul Valeriu Pop 
a vorbit despre semnificațiile actului 
istoric de Ia 23 August 1944 și despre 
jqșy^ățție ..poporului român in edifi
carea societății socialiste.

LAGOS 19 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor consacrate sărbătoririi 
zilei de 23 August, la clubul „Ikoyi" 
din Lagos au fost prezentate filmele 
documentare „Nebănuitele trepte" și 
„România azi". Au participat membri 
ai corpului diplomatic, oameni de 
artă și cultură nigerieni, un numeros 
public. Au fost prezenți membri ai 
ambasadei țării noastre la Lagos.

În sprijinul 

reunificării 

pașnice a Coreei 
O declarație a M.A.E.

al R. D. Vietnam

HANOI 19 (Agerpres). — Ministe
rul. Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în sprijinul proiectului de rezoluție 
prezentat de 35 state membre ale 
O.N.U., care evidențiază necesitatea 
desființării Comandamentului forțe
lor O.N.U. din Coreea de sud și re
tragerii tuturor forțelor armate străi
ne de pe acest teritoriu. Guvernul 
R.D.V. și poporul vietnamez — se 
arată în declarație — sprijină poziția 
justă a Guvernului R.P.D. Coreene 
privind soluționarea pe căi pașnice 
a problemelor de către însuși po
porul coreean, fără nici un amestec 
din afară. Viitoarea Adunare Gene
rală a O.N.U. trebuie să creeze con
diții favorabile pentru transformarea 
armistițiului din Coreea într-o pace 
definitivă, pentru impulsionarea pro
cesului de reunificare pașnică și in
dependentă a acestei țări — relevă 
documentul.

Schimbare in Consiliul 
provincial Nuoro. Giovannl 
Nonne, reprezentant al Partidului 
socialist, a fost ales președinte al 
Consiliului provincial din Nuoro — 
Sardinia. Este pentru prima dată 
cind conducerea acestui consiliu îi 
revine reprezentantului unui alt 
partid în afara celui democrat-creș- 
tin. în favoarea noului președinte au 
votat consilierii comuniști, socialiști 
și cei din partea unui partid local.

Prima constituție în Pa
pua și Noua Guinee. Paria- 
mentul din acest teritoriu a adoptat, 
după dezbateri care au durat peste 
trei luni, prima constituție a țării. 
Papua și Noua Guinee, teritoriu aflat 
sub mandat australian, își va procla
ma independența la 16 septembrie. 
Constituția desemnează pe regina 
Elisabeta a Il-a a Marii Britanii ca 

Ambasadorul României 
primit de președintele 

guvernului federal 
al R. S. Cehoslovace

PRAGA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele guvernului federal al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Lu- 
bomir Strougal, l-a primit marți pe 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga, Teodor Haș. în 
cadrul convorbirii care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă de cordialitate, au fost dis
cutate probleme referitoare la dez
voltarea în continuare a relațiilor bi
laterale româno-cehoslovace.

Pregătiri pentru naționalizarea industriei petroliere 

din Venezuela
CARACAS 19 (Agerpres). — După 

cinci luni și jumătate de dezbateri 
în Congresul Național al Venezuelei, 
Senatul a aprobat, în a doua lectură, 
proiectul guvernamental de lege care 
prevede naționalizarea în întregime 
a industriei petroliere, aflată în cea 
mai mare parte sub controlul com
paniilor străine, majoritatea nord- 
americane.

Ca urmare a unor modificări mi
nore introduse de către Camera Su
perioară la unele articole, proiectul 
urmează să fie trimis din nou Ca
merei Deputaților, care a aprobat, 
în prealabil, documentul luna tre
cută. După aprobarea acestor amen
damente, proiectul va fi înaintat 
președintelui Carlos Andres Perez

NICOSIA

Consultări privind viitoarea rundă

de negocieri intercomunitare
NICOSIA 19 (Agerpres). — Sub 

președinția șefului statului ci
priot. arhiepiscopul Makarios, la 
Nicosia a avut loc o ședință co
mună a Consiliului de Miniștri 
și Consiliului Național. într-un 
comunicat oficial difuzat la în
cheierea reuniunii se arată că ea a 
prilejuit un schimb constructiv de 
păreri asupra tuturor aspectelor pro
blemei cipriote. Participantii au re
levat din nou că reglementarea si

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

„Cardiograma"economiei italiene
Majoritatea italie

nilor se află în aceste 
zile de august în pe
rioada de „ferie", 
cum sînt numite aici 
concediile. Pînă în ul
tima decadă a lunii, 
activitatea politică 
stagnează, dar aceasta 
nu a dus cîtuși de 
puțin la o slăbire a a- 
tenției față de ceea 
ce presa a numit 
„problemele calde" ale 
toamnei. Prima și cea 
mai acută dintre a- 
ceste probleme este 
criza economică.

„Evoluția economiei 
Italiene — scria zilele 
acestea ziarul „AVAN- 
TI“ — se aseamănă tot 
mai mult cu cardio
grama unui bolnav 
aflat sub mască de 
oxigen". Afirmația se 
sprijină pe cifre. Ul
timele date furnizate 
de Institutul de sta
tistică arată că în lu
na mai a acestui an 
producția industrială a 
scăzut cu 18,7 la sută 
față de aceeași lună 
a anului precedent. 
Previziunile pentru 
sfirșitul anului, date 
publicității în aceste 
zile de centrul de stu
dii al Ministerului 
Programării Economi
ce, nu sînt nici ele mai 
optimiste. Se pronosti- 
chează o scădere a 
investițiilor pe între
gul an de circa 20 la 
sută. Scăderea pro
ducției a afectat toate 
sectoarele industriale, 
resimțindu-se mai in
tens în unele sectoare 
cum sînt : industria 
mecanică, metalurgi
că, industria automo
bilistică, industria tex
tilă și cea chimică.

Paralel cu scăderea 
producției a crescut 
foarte mult și șoma
jul. Numărul șomeri
lor declarați se ridică 
la peste un milion o 
sută de mii, dintre

care 60 la sută în re
giunile din Mezzo- 
giorno. în rîndul ti
nerilor, numărul șo
merilor se ridică Ia 
370 000, cu 50 'la sută 
rriăl mult decît în 
1970.

în sftrșit, în opinia 
publică trezește în
grijorare spirala as
cendentă a prețurilor. 
Dincolo de dificultăți
le generate de con
junctura internaționa
lă — este vorba de

ROMA

creșterea prețurilor la 
materii prime și, in 
general, de scăderea 
comerțului internațio
nal — economia ita
liană suferă, așa cum 
remarcă specialiștii, și 
de o serie de „boli 
specifice". Industriile 
de bază — siderur
gia, petrochimia și 
altele — nu mai apar 
destul de rentabile, 
ca urmare a creș
terii prețului materii
lor prime și al petro
lului. .

Situația actuală — 
după cum apreciază 
diferite cercuri poli
tice și economice — 
este un rezultat di
rect al politicii defla- 
ționiste, bazată pe 
restricții de credit și 
pe creșterea continuă 
a tarifelor publice. 
Dacă această politică 
a dus la o ameliorare 
sensibilă a deficitului 
balanței de plăți, re
versul medaliei îl 
constituie, în schimb, 
așa cum s-a văzut, 
scăderea serioasă a 
producției, investiții
lor și consumurilor, 
atît publice, cît și pri
vate.

în cursul săptămînli

șef al statului Papua și Noua Guinee, 
iar pe John Guise în funcția de gu
vernator general.

0 delegație a Congresu
lui S.U.A., condusă de Carl Al
bert. președintele Camerei Repre
zentanților. deputat democrat din 
partea statului Oklahoma, a sosit la 
Belgrad pentru o vizită de opt zile 
în R.S.F. Iugoslavia. După cum men
ționează agenția Taniug. delegația a 
fost intîmpinată de Kiro Gligorov, 
președintele Adunării R.S.F. Iugosla
via.

Transfer. Un nou grup de 
de ciprioți turci a fost transferat 
luni din zonele sudice, controlate de 
ciprioții greci. în nordul tării, ad
ministrat de comunitatea cipriotă 
turcă — a declarat un purtător de 
cuvînt al forțelor O.N.U. dislocate 
in insulă.

ANGOLA

ÎNTÎLNIRE A REPREZENTANȚILOR

M.P.L.A. Șl

LUANDA 19 (Agerpres). — în a- 
propiere de Luanda, centrul admi
nistrativ al Angolei. au început, marți, 
convorbiri între reprezentanții Miș
cării Populare pentru Eliberarea An
golei (M.P.L.A.) și Uniunii Naționa
le pentru Independența Totală a An
golei (U.N.I.T.A.) — relatează agen
țiile Taniug si Reuter. Convorbirile 
sînt consacrate — potrivit agenții
lor menționate — examinării situa
ției din Angola generată de luptele 

spre semnare, cel mai tîrziu In a- 
ceastă săptămînă. Se așteaptă ca 
președintele țării să semneze legea 
la 2 septembrie a.c.

Potrivit prevederilor legii, cele 40 
de acorduri de concesiune încheiate 
cu 23 de firme petroliere străine vor 
înceta la 31 decembrie a.c., cind 5,5 
milioane acri de terenuri petrolifere, 
precum și echipamentele și instala
țiile aferente acestora vor trece sub 
controlul statului venezuelean. Com
paniile petroliere, între care Shell. 
Gulf și Mobil, vor primi compen
sații pentru partea neamortizată din 
bunurile naționalizate în valoare de 
1,2 miliarde dolari — sumă plătibilă 
în bonuri guvernamentale eșalonate 
pe o perioadă de 10 ani.

tuației din insulă trebuie să aibă la 
bază rezoluțiile O.N.U. în aceste pro
bleme. Consiliul de Miniștri și Con
siliul Național au definit poziția păr
ții cipriote-grecești la viitoarea run
dă de negocieri intercomunitare, 
prevăzută să se desfășoare la în
ceputul lunii septembrie, la New 
York. Alte hotărîri, precizează co
municatul, vor fi luate după ce vor 
fi cunoscute propunerile integrale ale 
părții cipriote-turcești.

trecute, guvernul ita
lian a adoptat un „pa
chet de măsuri" con
tra recesiunii, care au 
in vedere chelțuirea 
in viitorii doi ani a 
circa 3 500 miliarde 
lire în sectoarele cele 
mai afectate ale eco
nomiei : agricultura, 
transporturi publice, 
construcții de locuințe 
etc. Aceste măsuri au 
fost primite cu interes 
de către forțele poli
tice și economice ale 
țării. Majoritatea zia
relor consideră că 
acum este important 
ca măsurile adoptate 
să fie cît mai curînd 
transpuse în realitate. 
Dacă aceste măsuri 
sint de natură să in
sufle într-o oarecare 
măsură oxigen econo
miei, depășirea actua
lei crize nu este însă 
posibilă, după opinia 
forțelor politice demo
cratice, fără o recon- 
versiune a aparatului 
productiv, fără des
chiderea unor noi do
menii de activitate in
dustrială, fără o reor
ganizare generală a 
întregii activități de 
cercetare științifică, 
„în prezent — remar
ca cunoscutul econo
mist Eugenio Peggio, 
într-un articol publi
cat de ziarul „L’Unită" 
— este necesară o ex
pansiune a producției, 
care, pe de o parte, 
are drept scop să sa
tisfacă nevoile cele 
mai importante și cele 
mai autentice ale co
lectivității — în do
meniul agriculturii, 
locuințelor, învățămîn- 
tului, transporturilor 
publice — și, pe de 
altă parte, să se înca
dreze într-o nouă și 
vastă politică de coo
perare economică in
ternațională".

Radu BOGDAN

Ansamblul folcloric „Dîm
bovița" din TirgoviȘte și-a în
cheiat turneul întreprins în Algeria, 
in cadrul căruia a prezentat spec
tacole în stațiuni de pe litoralul Mă
rii Mediterane. Walid Gran, direc
torul centrului cultural al stațiunii 
Sidi Ferouche, și-a împărtășit depli
na satisfacție în legătură cu turneul 
ansamblului românesc, elogiind arta 
interpretativă a componentilor lui. 
Presa algeriană. între care cunoscu
tul cotidian „El Moudjahid". a re
levat. la rindul ei. bogăția, frumu
sețea și varietatea cintecului și 
dansului popular din țara noastră.

La Geneva a avut loc’ marti> 
o nouă întîlnire a delegațiilor sovie
tică și americană participante la ne
gocierile privind limitarea armamen
telor strategice (S.A.L.T.).

în acțiunea de localiza
re a puternicului incendiu 
declanșat la cea mai mare rafinărie 
din sudul Statelor Unite, aparținînd 
companiei ..Gulf Oii", și-au pierdut 
viata șase pompieri, iar 17 au fost 
răniți, dintre care mai multi se află 
în stare gravă.

U.N.I.T.A.

care se desfășoară Intre combatanții 
mișcărilor de eliberare națională — 

■ M.P.L.A., U.N.I.T.A. și F.N.L.A.
(Frontul Național de Eliberare din 
Angola). Se apreciază, scrie agenția 
Taniug, că întilnirea si convorbirile 
dintre liderii celor două mișcări de 
eliberare națională vor exercita o 
influentă pozitivă asupra evoluției 
ulterioare a evenimentelor din An
gola.

DE PRETUTINDENI
• EVOCARE A DÎR- 

ZENIEI Șl EROISMULUI. 
Duminică seara a fost inaugu
rată la Saigon, în prezența pre
ședintelui Guvernului Revolu
ționar Provizoriu, a altor oficia
lități o „lună a filmului viet
namez", in cadrul căreia se va 
prezenta spectatorilor o verit' ț, 
bilă frescă a luptei eroice duse ’ 
timp de trei decenii de poporul 
vietnamez pentru eliberarea pa
triei sale. O mare parte din cele 
150 de filme au caracter docu
mentar, realizatorii lor, ei înșiși 
combatanți, inregistrînd, de-a 
lungul anilor, scene de mare 
dramatism din marea epopee a 
bătăliilor pentru neatîrnare.

• SEGREGAȚIE MEDI
CALĂ. într-un raport publicat 
în revista „Sântă du Monde", 
Organizația Mondială a Sănătă
ții (O.M.S.) stigmatizează con
secințele apartheidului din Afri
ca de Sud în domeniul ocrotirii 
sănătății populației. Cifrele sînt 
elocvente : mortalitatea infan
tilă la populația sud-africană de 
rasă albă este de 20 la mie, în 
timp ce în rîndurile negrilor se 
apropie de sută la mie. Numărul 
albilor bolnavi de tuberculoză 
pulmonară nu depășește 800. în 
timp ce al negrilor ajunge la 
54 525, adică de aproape 70 de ori 
mai mult ! Pentru a. completa 
acest tablou statistic trebuie pre
cizat că, în ce privește asistenta 
sanitară a negrilor, există un 
medic la... 44 000 de persoane I

• PROFESIA: ȘOMER. 
Sub acest titlu, agenția France 
Presse relatează despre avata
rurile unui modest contabil, fost 
salariat la oțelăriile din regiu
nea Forez (Franța), devenit șo
mer printr-o decizie arbitrară a 
administrației, în 1968, după a- 
legerea sa in comitetul de în
treprindere, ca reprezentant al 
sindicatului C.F.D.T. Ultimul e- 
pisod s-a consumat zilele tre
cute, cind Pierre Fleurence, 
contabilul în cauză, a primit o 
nouă scrisoare similară celor 
expediate in repetate rînduri in 
cei șapte ani pe adresa sa, prin 
care i se aduce la cunoștință că 
a fost concediat. Cu numai 
cîteva săptămîni în urmă el fu
sese reprimit la uzină, în urma 
unei ordonanțe a Curții de Apel 
din Lyon. Dar, ca de fiecare 
dată, decizia tribunalului a fost 
ignorată. Cazul lui Fleurence, 
notează A.F.P., a servit ca temă 
unei piese de teatru, intitulată 
sugestiv „Pedeapsa". Cu preci
zarea însă că singura sa „vină" 
o constituie faptul că a militat 
pentru apărarea drepturilor to
varășilor săi de muncă.

• UN FESTIVAL NE
DORIT. Locuitorii micii loca
lități Watchfield, situată la circa 
o sută de kilometri vest de (Lon
dra, au intrat în alertă. Mii șl 
mii de „hippies" zgomotoși (și-au 
făcut apariția pe aerodromul 
din apropiere, unde se va des
chide sîmbătă un festival de 
muzică pop. Timp de nouă zile, 
nu mai puțin de două sute de 
formații de muzică pop se ,vo-‘ 
produce în fața admiratorii 
pletoși zi și noapte, spre îngi-i-* 
jorarea populației din Watch- 
field, care își vede amenințată 
liniștea de acești musafiri ne
poftiți. Pe de altă parte, poliția 
și-a întărit efectivele pentru a 
face față incidentelor care în
soțesc în mod tradițional ase
menea manifestări.

• METODĂ EFICIEN
TĂ. Mai bine de jumătate din 
persoanele ce-și pierd viața In 
accidentele rutiere din R.F.G. 
sint pietoni care nu respectă 
regulamentele în vigoare. Pen
tru curmarea acestei situații 
tragice, la Diisseldorf, unul din 
principalele centre urbane vest- 
germane, s-a introdus metoda 
fotografierii de către polițiști 
în civil a pietonilor care tra
versează nereglementar strada. 
Aceștia primesc apoi, negru pe 
alb, dovada de netăgăduit a 
contravenției de care se fac vi- 
novați, odată cu înștiințarea că 
au de plătit o amendă substan
țială. Se speră că această \ me
todă va da roade și că numărul 
contravenienților și, implicit, al 
persoanelor accidentate va înre
gistra o scădere apreciabilă.

• „AURUL NEGRU" 
IN MEXIC. Din surse ofi
ciale s-a anunțat că în apro
piere de Carmen, la 700 km sud 
de golful Mexic, s-au descoperit 
noi zăcăminte petrolifere. Re
zervele ar fi cu mult mai abun
dente decît cele de la Campos 
de Reforma, a căror dare în 
exploatare a făcut ca Mexicul 
să devină, într-un timp scurt, 
una din principalele țări expor
tatoare de țiței din America La
tină. Cercetările care se între
prind de către Regia națională 
a petrolului (PEMEX) urmăresc 
să stabilească dacă zăcămintele 
de la Campos de Reforma și 
cele ale părții submarine a gol
fului Campes, cărora le apar
ține noul cimp de la Carmen, 
formează un singur ansamblu. 
Dacă această ipoteză se confir
mă, Mexicul ar dispune de un 
nou bazin cu resurse incalcula
bile, care i-ar permite cel puțin 
să-și tripleze producția actuală, 
devenind una din principalele 
producătoare de petrol pe plan 
mondial.
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