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Convorbiri intre președintele
Nicolae Ceaușescu și primul 
al Iranului, Amir Âbbas

ministru 
oveyda

Plecarea președintelui Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Senghor

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, în ziua de 12 august, în stațiunea Neptun, pe primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, care face o vizită oficială în țara noastră.La primire au participat tovarășii Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, și Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Oaspetele, exprimînd întreaga gratitudine șefului statului român pentru întrevederea acordată, a arătat că șahinșahul Iranului, Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza 

Pahlavi Aryamehr, i-a încredințat misiunea de onoare de a prezenta președintelui Nicolae Ceaușescu sentimentele sale de prietenie și înaltă considerație și de a transmite poporului român urări de succes în activitatea consacrată propășirii patriei, făuririi unei vieți prospere și înfloritoare.Mulțumind cordial, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat, la rîndul său, pe premierul iranian să se facă mesagerul simțămintelor prietenești și de profundă stimă pe care le a- dresează 'șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, al urărilor de prosperitate pentru poporul ira

nian. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat, de asemenea, să i se transmită șahinșahului Iranului că își a- mintește cu multă plăcere de întîl- nirile și convorbirile avute, de vizita întreprinsă în Iran.Președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Amir Abbas Hoveyda au trecut apoi în revistă progresele înregistrate in dezvoltarea relațiilor româno-iraniene, subliniind cu deplină satisfacție că aceste raporturi se înscriu pe o linie mereu ascendentă, cunosc o evoluție remarcabilă, că înțelegerile și măsurile stabilite de cei doi șefi de stat cu prilejul dialogului la nivel înalt de la București și Teheran se 

materializează în fapte, într-o extindere și diversificare continuă a colaborării și cooperării pe planuri multiple. A fost evidențiată, totodată, dorința comună de a intensifica și adînci legăturile politice, economice, tehnico-științifice și culturale, de a realiza o conlucrare intensă și durabilă între statele noastre, de a asigura un viitor tot mal rodnic relațiilor româno-iraniene. în acest sens s-au examinat noi posibilități, noi programe și proiecte de colaborare și cooperare în industrie și în alte sectoare de deosebită importanță pentru progresul economic și social al celor două țări și popoare.Președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Amir Abbas Hoveyda au analizat, de asemenea, aspecte ale actualității politice internaționale, a- preciind că pacea și securitatea internațională trebuie să se bazeze pe respectul suveranității și independenței naționale, al dreptului inalienabil al popoarelor de a-și hotărî singure soarta, fără nici un amestec din afară. S-a exprimat, în același timp, convingerea că problemele complexe ale omenirii de astăzi pot fi soluționate. în spiritul păcii și al justiției, în folosul națiunilor, numai cu participarea egală și activă a tuturor țărilor, indiferent de orîn- duirea socială si de mărimea lor, re- liefindu-se, în context, responsabilitatea ce revine tuturor statelor — mari, mijlocii și mici — la instaurarea unui climat de destindere, înțelegere și cooperare internațională.în acest cadru a fost reafirmată voința României și Iranului de a conlucra mai strîns pe plan extern, de a-și aduce și în viitor întreaga contribuție la înfăptuirea securității și cooperării europene, cit și la pacea mondială, la stingerea, prin mijloace politice, a focarelor de tensiune și conflict, la lichidarea subdezvoltării, la democratizarea relațiilor interstatale, la realizarea unei noi ordini politice și economice internaționale, la edificarea unei lumi în care toate popoarele să poată trăi liber și suveran, potrivit aspirațiilor și intereselor lor legitime.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, de stimă și prietenie, de deplină înțelegere.

Marti dimineața, la încheierea vizitei de prietenie pe care a întreprins-o in tara noastră la invitația președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor, a plecat spre patrie. _Convorbirile la nivel înalt, încheiate cu rezultate fructuoase, au pus' în evidentă noi posibilități de adîn- cire a colaborării dintre cele două state în domeniul relațiilor politice, economice, culturale și în alte domenii. a conlucrării lor în viata internațională. în interesul ambelor popoare, al cauzei progresului și păcii în lume.Ceremonia plecării a avut loc pe aeroportul international ..Mihail Kogălniceanu", unde erau arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Senegal. Pe frontispiciul aerogării se a- flau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor,
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Împreună cu urarea „Trăiască pacea și prietenia între popoare !“.La sosirea elicopterului special cu care au călătorit președinții Nicolae Ceaușescu și Leopold Sedar Senghor de la stațiunea Neptun, numeroși cetățeni aflați pe aeroport au făcut celor doi șefi de stat o călduroasă manifestare de simpatie, au aclamat pentru prietenia dintre popoarele român și senegalez.Sînt prezenți pe aeroport tovarășii Emil Bobu. Vasile Vîlcu, Ștefan Andrei. George Macovescu, ministrul a- facerilor externe, Florea Dumitrescu. ministrul finanțelor. Constantin Mitea. consilier al președintelui republicii. reprezentanți al organelor locale de partid și de stat, generali și ofițeri superiori.împreună cu președintele Leopold Sedar Senghor se afla ambasadorul Andră Guillabert, care l-a însoțit în vizita sa în tara noastră.O gardă a marinei militare prezintă onorul. Sînt intonate imnurile de stat ale Republicii Senegal și ReDIH CODUL PRU8CIPIIL0R ȘI NORMELOR MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
18. Comuniștii trebuie sâ acționeze cu toată fermi

tatea pentru a preveni și a combate orice manifestări 
de abuz de putere, orice trafic de influență, tendință 
de folosire în interes propriu și în dauna oamenilor 
muncii a unor funcții și munci de răspundere încre
dințate de societate.

în pagina a IV-a, comentariul nostru : Să fii drept 
și principial în orice împrejurare.

publicii Socialiste România. Cei doi șefi de stat trec în revistă garda de onoare. Apoi, un grup de pionieri oferă buchete de flori.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Leopold Sedar Senghor își string miinile cu cordialitate. Luîndu-și un călduros rămas bun, cei doi șefi de stat și-au exprimat satisfacția pentru această nouă întîlnire, pentru rezultatele rodnice ale convorbirilor, pentru faptul că vizita a contribuit la mai buna cunoaștere și apropierea dintre cele două popoare prietene. Președintele Leopold Sedar Senghor a reînnoit mulțumirile sale pentru ospitalitatea de care s-a bucurat în timpul șederii în România. Urîndu-i drum bun șefului statului senegalez, președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că așteaptă cu plăcere vizita oficială pe care urmează să o întreprindă în țara noastră președintele Leopold Sedar Senghor.La ora 9,35, avionul prezidențial a decolat.

DEJUN IN ONOAREA ÎNALTULUI OASPETEPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a oferit, marți, în stațiunea Neptun, un dejun în onoarea primului ministru al Iranului, Amir Abbas Ho- ■-yda.Au participat tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Emil Dră- gănescu, Ion Pățan, Vasile Vîlcu,

Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, loan Ursu, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ale

xandru Boabă, ambasadorul României la Teheran.Au luat parte Aii Reza Bahrami, ambasadorul Iranului la București, Hasanali Mehran, adjunct al ministrului pentru problemele economice și financiare, Par viz Raji, consilier personal al primului ministru, Hu- shang Batmanghliteh, director gene

ral pentru probleme economice în Ministerul Afacerilor Externe, care însoțesc pe premierul iranian în vizita sa în țara noastră.în timpul dejunului, care a decurs într-o ambianță de caldă prietenie, președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Amir Abbas Hoveyda au rostit toasturi.
Toastul președintelui

Nicolae (eaușescu
Toastul primului ministru 
Amir Abbas Noveyda

Lumini din lumina

marelui August

Domnule prim-ministru,As dori să exprim satisfacția mea pentru faptul că vă avem ca oaspeți, pe dumneavoastră, pe colaboratorii dumneavoastră — ceea ce constituie o expresie a bunelor relații existente între țările noastre, între cei doi șefi de stat, român și iranian.Relațiile dintre țările noastre au cunoscut o dezvoltare puternică în toate domeniile de activitate — atît sub aspect macroeconomic, cît și microeconomic ; ele au la bază preocuparea statelor noastre de dezvoltare economico-socială independentă, de a asigura făurirea, în fiecare țară, a unei dezvoltări care să contribuie la bunăstarea și fericirea poporului. Totodată, ele se înscriu în preocuparea pentru o largă colaborare internațională, pentru relații noi, bazate pe egalitate, pe respect al independenței, suveranității, neamestec în treburile interne, pe necesitatea realizării unei noi ordini economice și politice internaționale.în acest spirit, relațiile dintre țările noastre corespund pe deplin intereselor celor două popoare și tendințelor generale ale națiunilor care se pronunță pentru lichidarea vechilor raporturi de inechitate, pentru realizarea unei lumi mai drepte și mai bune.îmi amintesc cu multă plăcere de întilnirile si convorbirile pe care le-am avut cu Maiestatea Sa sahin- șahul Iranului — in Iran și în România. De asemenea, apreciez mult întilnirile dintre primii miniștri ai țărilor noastre, dintre miniștri si alți reprezentanți ai României si Iranului, care au acționat în mod minunat pentru realizarea în viață a ceea ce s-a stabilit cu prilejul întîlnirilor dintre șefii de stat.în fond, putem spune că dezvoltarea relațiilor dintre România și Iran a avut loc în cadrul marilor schimbări ce s-au produs în viata internațională, care au favorizat și au deschis perspective si mai bune colaborării dintre țările noastre. Am conlucrat strîns și pe plan internațional în soluționarea diferitelor pro

bleme care preocupă omenirea. S-au obținut unele rezultate pe calea destinderii și colaborării. As putea menționa încheierea cu succes a Conferinței general-europene, care are o importanță ce depășește cu mult viața politică a continentului nostru. Dar sint și alte schimbări care vorbesc despre toate aceste transformări ce au loc pe plan internațional. Sint bucuros că reprezentanții țărilor noastre au conlucrat activ în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale pentru a-și aduce contribuția la noul curs spre destindere din viața internațională.• Știm că mai avem multe de făcut, în cursul vizitei dumneavoastră s-a ajuns la multe înțelegeri bune cu privire la relațiile bilaterale. Nu vreau să mă refer acum la ele ; voi menționa numai că sîntem ferm ho- tărîți să facem totul pentru a asigura o colaborare cît mai bună în toate domeniile de activitate — economic, tehnico-științific. cultural și în alte domenii.Sint încă multe probleme In viața internațională — printre care problemele economice, lichidarea subdezvoltării. realizarea unei noi ordini economice — în care România și Iranul pot și aș dori să-mi exprim convingerea că vor conlucra activ pentru a contribui la găsirea celor mai bune soluții, care să tină seama de interesul tuturor statelor si, în primul rind, să asigure țărilor mici și mijlocii posibilități și drepturi egale în toate domeniile de activitate. în acest spirit doresc să apreciez vizita dumneavoastră, domnule prim- ministru. ca un moment important în dezvoltarea relațiilor dintre România și Iran, în realizarea unei colaborări bune, care se înscrie în vederile și înțelegerile stabilite de șefii celor două state.As dori să ridic acest pahar și să urez o bună colaborare între România și Iran ; în sănătatea Maiestății Sale șahinșahul Iranului ; în sănătatea dumneavoastră ; pentru bunăstarea și fericirea poporului prieten iranian ! (Aplauze).

Domnule președinte,Permiteți-ml să adaug cîteva cuvinte la ceea ce ati spus cu atîta elocvență. Aș dori să arăt că am fost însărcinat de Maiestatea Sa Imperială șahinșahul Iranului să vă transmit cele mai bune urări din partea sa și să discut cu dumneavoastră unele probleme de interes general. Am avut prilejul să facem aceasta și, desigur, voi informa asupra acestui lucru pe Maiestatea Sa.Știu, domnule președinte, ce legături strînse s-au statornicit între Maiestatea Sa Imperială șahinșahul Iranului și dumneavoastră ; știu că toate întilnirile dumneavoastră au dus la rezultate pozitive, nu numai pe plan bilateral, ci și pe plan internațional. Problemele pe care le-ați evocat cu Maiestatea Sa și protocolul pe care 1-ati semnat aici, la București, au avut o importanță primordială în problemele internaționale.Invitația care mi-a fost adresată de primul ministru român mi-a oferit prilejul de a avea numeroase convorbiri cu dînsul, precum și cu colaboratori ai Domniei Sale, și am găsit imediat un teren comun pentru a ne înțelege asupra unui mare număr de proiecte ce vor putea să ne apropie și mai mult. în mod sigur, acestea constituie un nou pas în privința înțelegerilor bilaterale ; mai sint și alți pași pe care primul ministru român și cu mine îi vom face cît mai curînd în această direcție.Am urmărit cu interes — aș spune chiar cu mîndrie — activitatea pe care ați desfășurat-o la Conferința de la Helsinki și ceea ce delegația română a întreprins în cadrul lucrărilor primelor două faze în ce privește elaborarea documentelor și, mai ales, a Actului final. Există Idei comune în gîndirea dumneavoastră 

politică și aoeea a Maiestății Sale Imperiale șahinșahul Iranului — independența națională și politică, dezvoltarea fiecărei țări după interesele și opțiunile sale interne. în acest spirit, pot să vă garantez că noi, primii miniștri, vom respecta nu numai instrucțiunile pe care le-am primit, dar vom acționa amîndoi într-o asemenea manieră incît să facem ca această cooperare româno-iraniană să progreseze continuu. Și aceasta pentru că dintr-o astfel de colaborare și cooperare nu vor cîștiga numai Iranul și România, ci ele vor constitui, în același timp, un exemplu de felul cum țări cu sisteme politice și sociale diferite Înțeleg să-și dezvolte relațiile. Cînd mă refer la diferența de sistem, vreau să spun că, în fond, domnule președinte, nu este decît o chestiune de semantică. Avem aceleași teluri : poporul român și poporul iranian să poată trăi în cele mai bune condiții, să poată profita fiecare de dezvoltarea sa națională. Dumneavoastră, fiecare din cei doi șefi de stat, ați dat acest impuls dezvoltării propriului popor. Amîndoi ati putut, în momente diferite ale istoriei noastre, să ne învătati că a trăi înseamnă să ai o existentă independentă ; că a trăi înseamnă să te afirmi ca un om demn. Fiecare popor a ajuns pe drumul său la a- ceasta.Primul ministru român și eu însumi ne vom strădui să aplicăm această politică pentru a face cooperarea dintre noi mai largă, mai importantă.Și pentru mine, domnule președinte. este mai mult decît o onoare să-mi permit să ridic paharul în sănătatea președintelui Ceaușescu; pentru prietenia iraniano-română ; pentru dezvoltarea relațiilor prietenești dintre poporul român și poporul iranian. (Aplauze).

0 componentă a bunei gospodăriri a materiilor prime și materialelor

REINTRODUCEREA DEȘEURILOR 
ÎN CIRCUITUL PRODUCTIV

® Reglementarea prin decret a unei probleme de primă importanță pentru econo
mia națională © Metal, cauciuc, hîrtie, textile, lemn, reziduuri chimice, rămășițe 
din activitatea industrială sau menajeră - deșeurile reprezintă o valoare, un 
potențial material pentru circuitul economic ® Strîngerea și valorificarea lor este 

o datorie a colectivelor de muncă, o obligație a tuturor cetățenilor

înfăptuirea amplului program de dezvoltare în ritmuri înalte a economiei naționale adoptat de Congresul al XI-lea al partidului impune atît lărgirea bazei interne de materii prime și gospodărirea cu maximă rigurozitate a acestora, cit și atragerea în circuitul economic, într-o măsură cit mai mare, a deșeurilor și a altor resurse secundare, în scopul economisirii materiilor prime și diminuării eforturilor valutare legate de importul unor materii prime noi. De aceea, fiecare colectiv de muncă, fiecare specialist, fiecare cetățean trebuie să înțeleagă limpede această cerință de mare importanță economică : în condițiile tării noastre, care dispune de resurse naturale limitate, intensa valorificare a tuturor deșeurilor și a altor resurse secundare este o problemă de importan

tă națională. Tn cuvîntarea rostită la Plenara din 21—22 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referin- du-se la căile prin care trebuie să se acționeze pentru folosirea cu un înalt spirit gospodăresc a tuturor resurselor materiale ale economiei, a precizat : „Se impune extinderea utilizării în producție a deșeurilor. Ministerele trebuie să acorde o a- tenție mai mare organizării și dezvoltării activității de recuperare a deșeurilor de Ia întreprinderi și de la populație, precum și punerii în Funcțiune la termenele planificate și utilizării maxime a capacității de prelucrare a deșeurilor".în scopul asigurării unui cadru legislativ unitar corespunzător cerințelor actuale în acest domeniu, în ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 

din 9 august a.c. a fost discutat și aprobat proiectul de decret privind colectarea, predarea, gospodărirea și valorificarea deșeurilor și a altor resurse secundare de materii prime și materiale, prin care sînt stabilite sarcini și răspunderi pentru ministere, centrale industriale, unități economice, pentru cetățeni — cărora le revine îndatorirea să acționeze cu fermitate împotriva risipei, pentru introducerea stăruitoare și în proporție cît mai mare a acestor resurse materiale în circuitul economic.în ultimii ani, aplicîndu-se indicațiile și măsurile stabilite de conducerea partidului și statului, în valorificarea deșeurilor și a altor resurse secundare s-au obținut un
(Continuare în pag. a Il-a)
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Sarcină p®rmc?- 
nStlîâ ^ecen*:> biroul Comitetului județean de partid Galați a adoptat un plan de măsuri privind intensificarea acțiunilor politico-educative ale organizațiilor de partid consacrate cunoașterii și. respectării legilor. Dintre numeroasele acțiuni desfășurate pe această bază reținem dezbaterile de la combinatul siderurgic privind necesitatea respectării secretului de stat și apărării avutului obștesc. La uzina cocso-chimică, oțelăria nr. 2, la secțiile furnale, laminoare etc.. din indicația organizațiilor de partid, în grupele sindicale se explică In fiecare ședință diverse prevederi legale.Diferitele manifestări organizate în scopul popularizării legislației (expuneri, întîlniri, dezbateri, procese publice etc.) se bucură de participarea activiștilor de partid, a cadrelor de specialitate.La sate sînt tot mai larg popularizate — sub conducerea și controlul comitetelor comunale de partid — prevederile Legii privind

organizarea producției și a muncit în agricultură. (Dan 
Plăeșu).Brigadă științifică. In ultimele săptămini s-au organizat intr-un șir de comune din județul Satu- Mare — Sanislău, Tiream, Beltiug, Ardud, Homoroa- de — noi acțiuni în scopul cunoașterii și aplicării legilor privitoare la organizarea producției și a muncii în agricultură, fondul funciar, sistematizarea teritoriului etc., a unor decrete și hotărîri. S-a acordat o atenție deosebită organizării unor discuții pe brigăzi și echipe, la care au participat activiști de partid, agitatori, propagandiști.La popularizarea legilor participă și brigăzile științifice. Astfel, brigăzile științifice din comunele Ardud și Beltiug. în cadrul unor manifestări programate la diferite cooperative agricole. explică avantajele a- plicării acordului global pe formații de lucru, răspunderea colectivă pentru realizarea la timp a tuturor lucrărilor, prevederile legale în legătură cu participarea la muncă. îndeosebi în perioadele de vîrf ale campaniilor, sanctiona-

rea celor care execută lucrări de calitate necorespunzătoare. Din păcate, in unele locuri, ca. de pildă, la cooperativele din rișa (comuna Beltiug) Mădăras munca rată terii este le au datoria să șurile pentru unor acțiuni

Ghi- ... ?i Ardud), desfășu- cunoaș- legilor Comitete- de partid la toate mă- organizarea sistematice consacrate cunoașterii temeinice a legilor și pectării lor neabătute către toți cetățenii. (Octav Grumeza).

(comuna politică scopul aplicăriiînȘi neglijată, comunale
res- de

un program concret de măsuri pentru perfectionarea muncii în acest domeniu. (Nicolae Băbălău).

Specialiștii centrului de calcul al întreprinderii de autocamioane Brașov contribuie, prin lucrările lor,
Ia rezolvarea operativă a unor Importante probleme ale activității economiceFoto : E. Dichiseanu„BuietinLa Combinatul Craiova, stația amplificare are specială pentru zarea legilor, de partid se preocupă, asemenea, ca agitatorii să poarte discuții de la om la ■om cu privire la noile legi și acte normative care se adoptă. Decadal, comitetul de partid, cu ajutorul unor cadre de specialitate — juriști, economiști — organizează „buletinul juridic", prilej pentru a fi explicate, pe colective, diferite legi și

juridic". chimic din de radio- o rubrică populari- Organizația de

hotariri. La „Electr op utere", legile, actele normative de interes general sînt prelucrate mai întîi cu întregul activ de partid și după aceea pe colective, de muncă. în fiecare fabrică, secție și atelier. Pentru popularizarea și explicarea legilor se folosește o gamă largă de mijloace, începind cu afișarea pe panouri a ziarelor in care sînt publicate și pină la realizarea unor filme. De exemplu, pornind de la prevederile legii calității produselor și de la sarcinile privind reducerea cheltuielilor materiale. comitetul de parțid, prin derii, a realizat o peliculă care reliefează modul cum se aplică in uzină aceste importante documente de stat.La complexul C.F.R. Craiova, comitetul de partid, îndrumat și sprijinit de secția organizatorică a comitetului municipal de partid, a încheiat recent un studiu parea partid terea lor. partid fost prezentat în comitetului, care a stabilit

cineclubul întreprin-

cu privire la preocu- organizațiilor de pentru cunoaș- aplicarea legi- hotărîrilor de de stat. Studiul a plenara
si a Si

Acîivitat® sîsăe 
maîicâ, în forme di 
VSrSP Cabinetul juridic, creat la Casa de cultură din Suceava din inițiativa comisiei de propagandă a comitetului municipal de partid organizează sistematic consultații individuale și colective, dezbateri, prezintă filme documentare despre legislația noastră socialistă. La căminele culturale sătești a fost introdusă practica organizării lunare a unor consultații pe teme desprinse din legea organizării producției și a muncii in agricultură, a Codului familiei etc. La acțiuni participă specialiști repartizați de comitetul municipal să sprijine activitatea căminelor culturale pe o perioadă mai îndelungată. De curind, și brigăzile științifice — care se deplasează periodic în unitățile industriale și la sate — au înscris în programele lor de activitate sarcini privind cunoașterea legilor. (Gheor- 
ghe I’arascan).

IN ULTIMII ANI STATUL A FĂCUT EFORTURI FINANCIARE CONSIDERABILE
............. ...................................................................................................................... ............ .................................................................................................... ■.............................  l

PENTRU DOTAREA ECONOMIEI CU TEHNICĂ DE CALCUL

& ce eU&ițs
sat utilizate caU&t&mk?

intreprinderea de aparate electrice de măsurat din Timișoara, una dintre cele mai tinere unități industriale ale orașului, realizată in actualul 
cincinal, se mindrește cu rezultatele obținute. în tinăra întreprindere media de virstă este de 21 ani. in fotografie: aspect din secția a ll-a aparate

i

J
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asigură succesu

brăila >a/ repede,
pentru că este posibilDouă lucrări de mare însemnătate se desfășoară in aceste zile pe ogoarele județului Brăila : irigațiile și executarea lucrărilor de întreținere la culturile succesive — porumb pentru boabe și masă verde, diferite furaje și legume. La chemarea organizațiilor de partid, zilnic, in majoritatea cooperativelor agricole ies la prășit zeci și sute de oameni. ~ pentru executarea lucrări nu tîmplătoare. In județ, terenurile orz și griu mințate 64 250 hectare a doua cultură.5 000 hectare mai mult decît se prevăzuse inițial. Pentru a se obține pină la toamnă o recoltă bună, se urmărește atit executarea neîntirziată a prășitului, cit și aplicarea numărului corespunzător de udări, ceastă problemă tuit, de altfel, unei analize care loc la comitetul de partid încă la săptăminii trecute.în multe unități agricole măsurile stabilite se a- plică cu bune rezultate in practică. Cu prilejul unui raid-anchetă am putut constata că mii de oameni au ieșit la prășitul porumbului. Dealtfel, din ultimele date oferite de direcția a- gricolă rezultă că prima prașilă mecanică a fost e- xecutată pe 41 000 ha, iar cea manuală — pe 18 000 ha. Lucrările de întreținere trebuie intensificate în întreprinderile agricole de stat Insula Mare a Brăilei. Tichilești, Făurei și altele, precum și în cooperativele agricole care

Preocuparea acestor este deloc în- pe eliberate de au fost însă- cu cu peste

A- a cons ti- obiectul a avut județean începutul

fac parte din consiliile intercooperatiste Măxineni, Romanu. Făurei.întrucit in județul Brăila suprafața ocupată cu cea de a doua cultură, în condiții de irigare, rer prezintă 12 500 ha, din care 1 800 ha în întreprinderile agricole de stat, o deosebită atenție trebuie acordată efectuării la timp a udărilor. Pină simbătă, potrivit datelor furnizate de direcția agricolă, prima udare s-a efectuat pe 10 700 ha. iar a doua — pe 3 330 ha. Deși rezerva de apă din sol este mică, iar procesul de evaporare continuă să fie destul de puternic, in unele unități agricole ritmul de lucru la irigat este necorespunzător. Așa stau lucrurile la întreprinderile a- gricole de stat Rimnicelu, Tichilești, însurăței, la cooperativele agricole „23 August“-Viziru. Gabrie- lescu, Bordei Verde, Romanu, Cazasu, Oancea și altele. Au fost luate măsuri ca, în această săptămînă, să fie intensificate udările atit la culturile însămînța- te în primăvară, cit și la cele succesive. Programul de udări pentru această săptămină prevede să se irige, în total, 31 000 ha, din care peste'5 600 ha cu culturi succesive. Trebuie luate toate măsurile pentru realizarea programului stabilit privind udarea culturilor succesive, ca și pentru terminarea grabnică a lucrărilor de întreținere pe toate suprafețele — condiții de mare însemnătate pentru obținerea unor recolte sporite.
Mircea BUNEA
corespondentul „Scinteii"

buzău Prioritate porumbului
pentruVremea călduroasă din luna trecută și ploile care au căzut in prima decadă a lunii august, in cea mai mare parte a județului Buzău, au favorizat dezvoltarea viguroasă a porumbului semănat după recoltarea păioaselor. Porumbul din hibrizii extratimpurii însămințat după orz in unitățile agricole din consiliile intercooperatiste Glodeanu-Siliștea. Padina. Pogoanele, Rușețu, Puiești, Ziduri. Stîlpu și Șăgeata, pe circa 3 000 hectare, se dezvoltă bine, exislind condiții pentru obținerea unei recolte suplimentare de porumb boabe în toamnă. A- cestui scop i-au fost subordonate. eforturile cooperatorilor și mecanizatorilor, ganizat pentru port un Astfel, hectare

care și-au or- gospodârește activitatea a executa la timpul o- lucrările de întreținere, pe o suprafață de ,3 000 s-au efectuat pină
(Urmare din pag. I)

ZALĂU (Corespondentul _cooperatori din județ își „Scinteii", Gh. Rusu). — Oamenii muncii de pe o- goarele județului Sălaj raportează terminarea recoltării celor 27 890 hectare cultivate cu griu. Odată cu încheierea acestei lucrări, 
mecanizatorii si țăranii

sporesc eforturile pentru pregătirea condițiilor necesare însămîntărilor de toamnă, recoltarea, transportarea și depozitarea întregii mase verzi din cimp. precum și executarea altor lucrări agricole de sezon.

acum două prașile mecanice și două manuale. Pe celelalte 29 000 hectare insămințate cu porumb după griu în majoritatea unităților agricole, culturile s-au dezvoltat rapid, lăsind să se întrevadă posibilitatea obținerii unor producții suplimentare de boabe. „Pornind de la aceste condiții — ne spunea ing. Gheorghe Maftei, directorul adjunct al direcției agricole — au fost inventariate toate suprafețele cu porumb în culturi succesive, dîndu-se indicația unităților cooperatiste de a e- xecuta răritul și prășitul culturilor acolo unde starea de vegetație confirmă posibilitatea obținerii recoltei de boabe".într-o serie de unități agricole, cum sint Padina. Scutelnici, Rușețu, Costești, Scurtești, care au in cultură suprafețe mai mari, unde porumbul se dezvoltă mai viguros, echipele de

cooperatori au trecut la executarea prașilei manuale. Totuși, mai există și aspecte care umbresc efortul general îndreptat spre sporirea recoltelor. In cooperativele agricole din Movila Banului, Ulmeni, Sălcioara, Valea Rîmnicului, de exemplu, nu s-au luat măsuri pentru mobilizarea oamenilor la întreținerea culturilor succesive. Inginerul șef al cooperativei a- gricole Movila Banului. Ion Done, se plingea de insuficiența forței de muncă. Notăm însă că unitatea are 755 cooperatori, din care 310 la brigăzile de cimp și 120 la grădina de legume. Deci, nu lipsa forței de muncă explică faptul că porumbul nu este prășit, ci slaba organizare a muncii. De aceea, atit la Movila Banului, cit și in alte unități organizarea judicioasă a muncii trebuie să preocupe mai comunale de sarcina să forțele apte sate pentru crărilor la cimp.
MIhaî BĂZU
corespondentul „Scinteii1

mult comitetele partid, care au mobilizeze toate de muncă de la impulsionarea lu-

In ultimii ani s-a intensificat simțitor ritmul de înzestrare a economiei cu tehnică electronică de calcul și de introducere a sistemelor moderne de conducere cu mijloace de prelucrare automată a datelor.Evident, este vorba de un efort material considerabil pe care îl face statul nostru in acest domeniu. E- sential este însă ca, pretutindeni, in fiecare unitate beneficiară de tehnică de calcul, să se obțină neîntîrziat eficienta scontată, să se facă totul pentru a se utiliza cu grijă și maximum de randament această tehnică cibernetică. Tocmai a se asigura organizarea punzătoare a modului de exploa- a echipamentelor de 1întreaga țară, pină in .s-a creat un număr de 90 centre de calcul teritoriale, departamentale si uzinale. Institutului central de conducere si informatică din București revenindu-i sarcina de a îndruma si controla activitatea tuturor acestor centre.Deși cele mai multe au o existență de dată recentă, „tinerețea" lor nu înseamnă. nicidecum, lipsă de experiență. Dotate cu specialiști bine pregătiți si cu o bază materială corespunzătoare, centrele de calcul au rezolvat — pentru numeroase întreprinderi mari — o seamă de probleme importante pentru activitatea e- conomică. cum sînt. de pildă, reducerea consumurilor de materiale și manoperă. reducerea ciclurilor de fabricație. diminuarea stocurilor si îmbunătățirea ritmicității aprovizionării, degrevarea cadrelor de specialitate și de conducere de munca de rutină s. a.Prin optimizarea planurilor de producție. la întreprinderea de anvelope Florești-Prahova s-au evaluat e- conomii de 35 milioane lei/an ; de asemenea, prin optimizarea stocurilor de materiale la combinatul minier, întreprinderea „Metalul roșu" și întreprinderea „Someșul", toate din o- rașul Cluj-Napoca. s-au obținut e- conomii de 14 milioane lei/an. iar la întreprinderile de transporturi și reparații auto din Ploiești — de aproape 5 milioane lei/an. Avantaje economice s-au obținut și prin aplicarea unor modele matematice — realizate cu ajutorul calculatoarelor electronice — pentru exploatarea rațională a sondelor de gaz metan din tara noastră, evaluarea rezervelor geologice și optimizarea exploatării acestora, optimizarea transporturilor de mărfuri omogene pe căile ferate la nivelul economiei naționale, programarea și urmărirea reviziilor la instalațiile complexe de la Combinatul petrochimic Brazi s.a.Sint numai citeva din rezultatele concrete, efective care se obțin prin utilizarea calculatoarelor. Desigur, concomitent cu dotarea și cu pregătirea corespunzătoare a specialiștilor, aria tematică investigată prin intermediul tehnicii de calcul se lărgește si. odată cu aceasta, crește simțitor eficienta utilizării calculatoarelor. Surprinde însă faptul că, in uneia

pentru cores-calculpre-

acționează cu operati- utilizarea integrală a cum arătam tară au fost de calcul cu
situatii. nu se vitate pentru tehnicii de calcul. După mai înainte, in întreaga create centre teritorialeun scop bine precizat : să rezolve operativ problemele producției în întreprinderile dintr-o anumită zonă. Dar din dispoziția unor ministere — Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei. Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Construcție, Ministerul Comerțului Interior. Ministerul Agriculturii si Industriei A- limentare s.a. — întreprinderi din subordinea acestora apelează la serviciile calculatorului departamental de la București — și nu la centrul teritorial în raza căruia se află întreprinderea. Este cazul schelelor de extracție Băicoi, Cîmpina, Moreni, Comănești-Bacău. al întreprinderii de geamuri Buzău. Si exemplele ar putea continua.Se înțelege că o asemenea practică este dăunătoare, atît sub aspectul cheltuielilor suplimentare, cit si al operativității. Cu alte cuvinte, pentru operațiuni de secunde sau minute. cartelele perforate sint transportate sute de kilometri, rezultatul final intirziind uneori zile întregi fată de varianta utilizării calculatorului teritorial. Si aceasta în timp ce lucrări importante, de ansamblu, ca probleme de conducere si planificare optimală, de urmărire a producției etc., care cad în sarcina centrelor de calcul departamentale, nu sint realizate potrivit cerințelor. Este vorba, în asemenea cazuri, de o viziune îngust departamentală împotriva căreia trebuie să se acționeze cu toată hotărirea atît pe linia județene de partid, cit Institutului central de informatică.Pentru a se asigura tensivă a calculatoarelor, conducerea partidului a stabilit măsura ca fiecare calculator să fie folosit la maximum în toate cele trei schimburi. Scriptic, prin contractele între centrele de calcul și unitățile beneficiare, se poate spune că acest deziderat este satisfăcut. In realitate însă. în utilizarea efectivă a calculatoarelor apar o serie de goluri, care ating uneori sute si sute de ore de stagnare. Cauza principală constă în intîrzierea cu care întreprinderea de specialitate — întreprinderea pentru întreținerea si repararea utilajelor de calcul — acționează pentru depanarea calculatoarelor. Depanarea In

partial sau timp. Dacă a unei ore2 000—3 000 ale acestei

LA CRAIOVA

organizațiilor Si din partea conducere șiutilizarea in-
încheiate

sine se efectuează relativ repede, dar aminarea în multe cazuri a lucrărilor face ca tehnica de calcul să fie scoasă din folosință, total, intervale mari de eficienta economică netă de calculator însumează lei. consecințele* negativestări de lucruri sînt ușor de dedus.Stagnările parțiale, datorită scoaterii din ■ folosință a unor echipamente (perforatoare sau verificatoare), reduc posibilitățile calculatorului electronic. Stagnări de mii de ore — 1 750 ore Ia centrul de calcul teritorial Pitești, scoaterea din uz a trei perfoverificatoare la centrul din Timișoara, care nu au funcționat în tot anul trecut, sau a unui perforator la Cluj- Napoca, care nu a putut fi reparat prin I.I.R.U.C. în decurs de 2 ani — reprezintă pierderi efective de sute și sute de mii de lei. Din păcate, există și situații cînd oprirea pentru repararea unui utilaj s-ă făcut pe o durată mare (142 ore la centrul teritorial de calcul Cluj-Napoca, 150 ore la Iași). Pe ansamblul unui ați ș-au ■ totalizat,. în. unele centre, sute de ore de ore la Pitești, 324 la Brașov. 170 la Constanța. ~ "este singura lată pentru de întreținere toarelor impune o atitudine mai responsabilă din partea acestui colectiv de muncă pentru asigurarea din timp a pieselor de schimb necesare, pentru a fi fructificate mal bine eforturile materiale și umane făcute pentru dotarea și utilizarea calculatoarelor.Este cunoscut că. în repetate rtn- duri. conducerea partidului a subliniat necesitatea ca ministerele, comitetele județene de partid să exercite un control riguros asupra modului în care întreprinderile se preocupă de exploatarea. Întreținerea si repararea mașinilor și utilajelor, să-i tragă la răspundere pe cei ce se fac vinovati de deficiente în acest domeniu. în lumină acestor sărcini se impune luarea de urgentă a unor măsuri menite să ducă la lichidarea neajunsurilor la care ne-am referit. Cu atît mai mult cu cit este vorba de țiti- laie moderne destinate pentru fundamentarea științifică si optimizăffM>‘ deciziei în conducerea activității ecC riomice.

stagnare : 462Faptul că I.I.R.U.C. întreprindere profi- executarea lucrărilor și reparare a calcula- mult

Elena MANTU

A început construcția întreprinderii de utilaj greuNu de mult, pe platforma industrială de est a municipiului Craiova au început lucrările de construcție a unui important obiectiv — întreprinderea de utilaj greu. Noua unitate va produce mașini-unelte pentru
prelucrare prin așchiere și utilaje tehnologice destinate industriei hîr- tiei. Construcția noii întreprinderi a fost încredințată Trustului de construcții industriale Craiova. (B. Nicolae),

șir de rezultate pozitive. Astfel, în 1975 se recuperează cu 80 la sută mai multe materii prime și materiale din deșeuri și alte resurse secundare decît in anul 1970, creșteri importante fiind consemnate deșeuri de fier și fier la sută, neferoase — materiale lemnoase — hîrtii-cartoane — 94 Ia — 45 la sută. Aceasta în. cincinalul 1971—1975. materiilor prime și materialelor recuperate din deșeuri să fie cu 3.7 miliarde lei mai mare decit prevederile inițiale. In ce măsură aceste realizări reflectă posibilitățile reale existente ?Dintr-un studiu întocmit de ganele de specialitate reiese există importante cantități de șeuri metalice feroase și neferoase, de produse chimice, materiale lemnoase, textile și pielărie ce rezultă din procesele de producție, dar care sînt numai parțial folosite in circuitul economic. De asemenea, s-au format de-a lungul anilor halde, iazuri de decantare, alte reziduuri care ric de substanțe utile, existînd ocupare Totodată, resurse resturile menajere din gospodăriile populației, in reziduurile stradale și altele de aceeași categorie, care pot fi valorificate intr-o măsură mult mai mare. Din inventarierea efectuată în ultimul timp rezultă că aproximativ 700 asemenea deșeuri recuperabile se regăsesc, în- tr-o gamă mai largă sau mai res- trinsă. în fiecare întreprindere ; dar dintre acestea numai circa 500 
se valorifică mai mult sau mal pu-

Ia vechi — 51 38 la sută, 28 la sută, sută, textile a făcut ca, valoarea
or- că de

nămoluri și conțin o se- pină acum insă prea puțină pre- pentru valorificarea lor. importante cantități de secundare se află in

țin in prezent. Se estimează că valoarea materiilor prime ce pot fi obținute din deșeurile existente, peste ceea ce se valorifică in mod curent, se ridică Ia aproape 7 miliarde lei anual. Rezultă, deci, că ritmul de introducere în circuitul economic a acestui important potențial de materii prime și materiale este încă prea lent, că preocupările în acest sens sint mult prea reduse, atit in domeniul predării și colectării deșeurilor, cit și în activitatea de cercetare pentru stabilirea tehnologiilor optime de utilizare și valorificare a acestora.O primă cauză o constituie neîn- deplinirea de către unii consumatori de metal, hirtie, textile etc. — din activitatea cărora se obțin cantități mai mari sau mai mici de deșeuri — a obligațiilor de predare a acestora către unitățile ce colectează și folosesc deșeurile respective, potrivit prevederilor din plan și din contractele încheiate. De pildă, unele unități constructoare de mașini — cura sint : „Nicolina" din Iași. întreprinderea mecanică din Plopeni, întreprinderea mecanică din Mija. Fabrica de șuruburi din Tirgu-Secuiesc — nu predau ritmic și integral cantitățile de deșeuri rezultate din procesul de producție sau nu sortează; mărunțesc și balotează șpanul, așa . cum este prevăzut în contract. Consecințele : unitățile metalurgici ori nu sint aprovizionate la vreme cu toată cantitatea de șpan — și atunci sînt nevoite să consume suplimentar minereu — ori își supraaglomerează rampele dc descărcare eu șpan nepregătit pe care nu îl pot introduce imediat in fabricație. Și încă un exemplu : în șase lupi din acesț an. nu mai puțin de 280 tone cauciuc natural și sintetic, 51 tone sîr- 
mă talon, 127 tone cord viscoză sl

127 tone negru de fum s-ar fi putut economisi dacă o serie de unități, cele mai multe din cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ar fi predat pentru reșapare cele aproape 59 000 anvelope restante față de plan. In aceste cazuri este vorba. desigur, fie de Ignorarea unor obligații contractuale clare, fie de insuficientă preocupare din

este șl mai grav este faptul că aceste unități continuă să se aprovizioneze și să consume metalul acordat prin balanțe. In acest fel, consumurile reale sint denaturate și, practic, se utilizează metal în afara repartițiilor.O contribuție mai mare Ia valorificarea deșeurilor trebuie să o aducă cercetarea științifică. Bunăoară, se apreciază că, prin ducerea la bun sfirșit și aplicarea de către

partea unităților respective pentru dotarea sectoarelor de colectare a deșeurilor cu utilaje de pregătire și prelucrare adecvate, precum și pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a acestora. Este, așadar, necesar să se producă o schimbare de optică pe măsura importanței problemei in discuție, să se treacă la aplicarea de măsuri gospodărești în acest domeniu.în unele situații, deșeurilor nu li se acordă locui cuvenit niei in cadrul gestiunii întreprinderilor. Astlel. o serie de unități economice ale industriei locale, întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii, întreprinderi de reparații auto și cooperative meșteșugărești, în loc să livreze metalul rezultat ca deșeu către întreprinderile metalurgice specializate, preferă să-l refolo- sească. retopindu-1 cu ajutorul a tot felul de instalații improvizate, în condiții ineficiente, cu pierderi 
mari de substanțe utile. Ceea ce

Institutul de cercetări și proiectări pentru minereuri și metalurgie neferoasă din Baia Mare a cercetărilor pentru stabilirea tehnologiei de valorificare optimă a metalelor din zgurile sărace de la Copșa Mică, s-ar putea economisi anual materii prime în valoare de 10 milioane lei. Sau, prin punerea la punct de către Institutul de cercetări și proiectări pentru celuloză și hirtie a tehnologiilor de tratare pentru extinderea utilizării maculaturii la obținerea unor sortimente de hirtie și cartoane de calitate .superioară, se pot economisi anual circa 50 000 mc lemn de rășinoase și foioase.în scopul înlăturării situațiilor negative de genul celor la care ne-am referit, al mobilizării mai intense a tuturor ministerelor, centralelor și întreprinderilor in acțiunea de recuperare a deșeurilor, prin proiectul de decret recent a- 
probat e-au stabilit atribuțiile și

răspunderile precise ce revin acestora în ce privește colectarea și valorificarea deșeurilor, precum și sancțiunile contravenționale pentru ne respecta re a prevederilor sale. In acest tanță turor gura rea, depozitarea, predarea și valorificarea deșeurilo: surse ților cina al folosirii resurselor materiale puse la dispoziție, care va evidenția cantitățile de materii. prime materiale introduse in procesele fabricație, respectiv cele care regăsesc în produsele finite. Ele în acest sens îndatorirea de a preocupa de promovarea unor tehnologii de fabricație care să permită un înalt grad de valorificare a materiilor prime, cu deșeuri cit mai reduse. Pe baza acestui bilanț urmează să se determine și cantitatea și structura deșeurilor ce trebuie să fie predate, colectate lorificate.Prevederea gorică, rei nată îȘi dul toate deșeurile. De aceea, așa cum s-a stabilit in ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, toate unitățile economice au obligația ca, neîntîrziat, să treacă la întocmirea și adoptarea unor măsuri concrete pentru ca în fiecare întreprindere, secție, atelier sau Ioc de muncă să se instaureze un spirit de înaltă responsabilitate in gospodărirea economicoasă, cu 
eficiență sporită a materiilor prime

sens, are o mare impor- instituirea obligativității tu- unităților economice de a asi- stringerea, sortarea, pregăti-și a altor re- secundare. Practic, unită- economice le revine sarde a elabora un bilanț anual folosirii resurselor și de se au se

și va-este foarte baza materială a întreprinderi fiind condițio- nemijlocit de felul in care gospodărește resursele, de mo- in care colectează și predă
cate- fiecă-

șl materialelor, să se acorde o R- tenție deosebită strîngerii și punerii in valoare a tuturor deșeurilor și celorlalte resurse secundare.Stabilirea acestor măsuri și transpunerea lor cu perseverență în practică deschid un cimp larg de afirmare a spiritului gospodăresc al oamenilor muncii și, tocmai de aceea, organizațiile de partid din întreprinderi, din toate unitățile economice trebuie să militeze, prin toate mijloacele muncii politico- educative, pentru manifestarea lui din plin, pentru organizarea și desfășurarea unei adevărate acțiuni de masă, stăruitoare și cu caracter permanent, în vederea colectării șl intense și efl- materiale de
valorificării cit mai cienle a deșeurilor orice fel.Concomitent cu întreprind in unitățile economice este o îndatorire civică, o obligație a cetățenilor patriei de a preda la unitățile de colectare toate materialele și obiectele uzate care nu mai sint utilizate în gospodăriile individuale, de a participa la acțiunile inițiate de organele de stat sau de organizațiile de masă și obștești în scopul colectării deșeurilor. Cu toții trebuie să înțelegem că aceasta este o chestiune de mare însemnătate economică. că este în folosul țării, al nostru, al tuturor, să dovedim spirit de economie, să nu lăsăm să se irosească — la locurile de muncă și în propria gospodărie — nimic din resursele materiale de care dispunem. Ne obligă respectul față de avuția națională, ne obligă conștiința noastră de proprietari șl producători ai bunurilor materiale să ne încadrăm Imediat și cu toată răspunderea în această acțiune de 
larg interes patriotic i

măsurile ce se
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A TARII

Treci de ultimul pilc de case din nord-estul orașului si te aștepți ca. în schimbul peisajului urban pe care abia l-ai lăsat în urmă, să te întimpine largile orizonturi ale cîmpiei. Dar, la cîteva sute de metri depărtare, pătrunzi într-una din cele mai noi, mai moderne zone industriale ale municipiului Cluj-Napoca, rod semnificativ — aidoma multor altora răsărite în ultimii ani în întreaga tară — al celor 31 de ani de strălucite înfăptuiri, străbătuți de poporul nostru de la glorioasa insurecție națională antifascistă.Nici un deceniu n-a trecut de cînd pe aceste locuri s-au bătut primii țăruși și s-au săpat primii metri cubi de fundații. „Cînd am venit întîia oară să vizităm locurile unde urmau să se ridice halele noastre de fabricație — ne spune operatorul chimist Vasile Tatu, unul dintre fruntașii în muncă ai marii uzine de medicamente „Terapia" — unora dintre noi nu le venea pur și simplu să creadă. Dar comuniștii ne-au deprins de-a lungul anilor cu sentimentul certitudinii, cu convingerea intimă că între planurile partidului și transpunerea lor în faptă nu există decît distanța, din ce în ce mai scurtă, a timpului. Și de această dată am putut să ne convingem de temeinicia a- cestui adevăr : nu numai întreprinderea noastră, ci o adevărată cetate industrială s-a ridicat pe întinderile de bălării de acum zece ani".Cu „Terapia" a început, de fapt, spectaculoasa metamorfoză a acestui colț de peisaj. La sfîrșitul cincinalului precedent au intrat aici, în producție, secțiile de cloramfenicol și rimifon, iar în decursul 

actualului cincinal secțiile de pantotenat de calciu, de calciu gluconic, de sinteză medie, fină și opiacee, precum și extinderile secțiilor „mai vechi" (ghilimelele sînt aici la locul lor, deoarece „vechiul" numără șase-șapte ani). A- cum se află în construcție alte noi secții, se mărește de opt ori capacitatea fabricii de oxigen.Iată cîteva repere semnificative : în 1975 uzina 
CLUJ-NAPOCA

Pe stema cetății: mimes 
mințita, inteligența creatoare

realizează o producție mal mult decît dublă față de 1971. Deci, în fiecare cinci ani o nouă uzină, o progresie marcată nu numai de ritmurile specifice economiei noastre în ansamblu, ci și de sîrguin- ța și inteligența creatoare a acestui harnic colectiv. Anul trecut, cei de la „Terapia" au atins parametrii proiectați la noile, instalații. Circa 40 la sută din produsele aflate actualmente in fabricație nu existau în nomenclatorul anului 1971. Dar și mai e- locvent este faptul că uzina a și realizat integral încă de la 30 aprilie — printre primele din județul Cluj — sarcinile actualului cincinal. Ca răspuns la chemarea adresată tuturor colectivelor din economie 

de Plenara C.C. al P.C.R. din iulie, colectivul de aici s-a angajat să dea, pînă la sfîrșitul anului, o producție suplimentară de 330 milioane lei.La întreprinderea alăturată asistăm la realizarea unui produs ce exprimă, la modul sintetic, noul industrial : „Sintero- mul", adică piesele sinteri- zate românești. De altminteri, întreprinderea — deși fabrică, în cantități mari, 

și bujii pentru industria autovehiculelor și tractoarelor — a inceput să fie „confundată" într-o asemenea măsură cu noul produs, încît în conștiința publică numele ei s-a impus ca „Sinterom". Realizate din pulberi metalice supuse unei presiuni uriașe, piesele sinterizate sînt cu 40 la sută mai economicoase decît cele fabricate prin metodele obișnuite, deoarece necesită mult mai putină (uneori deloc) prelucrare mecanică, ceea ce implică și o substanțială economie de metal.— Fabrica noastră — ne spunea directorul ei. inginerul Carol Hertl — a început să producă bujii încă din 1948, imediat după naționalizare, răs- punzînd unei nevoi strin

gente a economiei naționale. Dar ceea ce se realiza atunci intr-un an, executăm acum intr-un singur schimb. Și cadența de creștere e din ce în ce mai accentuată. Dinamica e și mai substanțială la piesele sinterizate. avînd în vedere că intră în producție o nouă linie de fabricație, realizată integral prin autoutilare.„Marca fabricii — oglinda colectivului" — scrie 

pe un mare panou așezat chiar la intrarea în halele încăpătoare ale întreprinderii. Și, într-adevăr, în realizările cu care se mîn- dresc azi „sinteromiștii" găsim oglinda fidelă a priceperii, pasiunii și dăruirii cu care muncesc oameni ca maiștrii Teofil Pop, Ștefan Toth, loan Micaciu sau ca sculerul loan T6- rfik, prezent în întreprindere de Ia întemeiere și care, in aproape trei decenii de muncă, n-a lipsit nici o zi de la bancul de lucru. Găsim oglinda fidelă a muncii înfrățite a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor de aici, animați, indiferent de naționalitate, de năzuința patriotică de a-și aduce o contribuție cît mai substan

țială la edificarea viitorului.Pornind mai departe prin acest vast teritoriu al noului, intrăm pe porțile fabricii dc mașini de recti • ficat, aparținînd cunoscutei întreprinderi clujene „Unirea". Maistrul loan Rațiu, secretarul organizației de partid, ne călăuzește spre două utilaje aflate într-una din halele fabricii.— Sînt primele mașini 

de rectificat realizate in întregime de colectivul nostru. Priviți — și ne a- rată niște plăcuțe prinse pe mașini — poartă numerele 001 și 002. Ca să le verificăm mai îndeaproape performanțele, le-am păstrat in fabrică. La drept vorbind, oamenii noștri au fost cei mai exigenț.i „beneficiari". Dar pînă azi n-am primit din partea lor nici o... reclamație. Cum n-am primit, de altminteri, nici din partea altor uzine cărora le-am livrat mașinile noastre.Am făcut cunoștință în această uzină cu multi tineri care, in paralel, muncesc si invată. E. de altminteri. o lege a acestui nou perimetru industrial : să muncești' învătînd. să înveți muncind.

Tinerețea ne întîmpină din prag și in cealaltă mare unitate a construcției de mașini situată în a- ceastă zonă : uzina de cazane mici și arzătoare. în- tîlnim aici un fenomen specific timpului pe care-1 trăim : competiția entuziastă dintre nou și mai nou. Competiție ai cărei principali beneficiari sînt economia socialistă, omul societății noastre. Expresie elocventă a acestei stimulatoare competiții este e- fortul ce se depune în prezent pentru aplicarea în viață a prețioasei indicații primite din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de anul trecut la Cluj-Napoca : se lucrează în ritm alert la asimilarea cazanului cu combustibil solid, menit să asigure, în perspectivă, o mai judicioasă folosire a energiei.în noua zonă industrială au fost amplasate filialele clujene ale unor unități științifice, cum sînt Institutul de cercetare și proiectare a echipamentului termoenergetic și Institutul de cercetări chimico- farmaceutice. Tot aici va începe in curînd construcția clădirilor facultății de mecanică a Politehnicii, într-un cuvînt, zona tinde să devină un perimetru activ, eficient al integrării dintre producție, cercetare, învățămint.Iar din acest punct de interferență a prezentului cu viitorul, din acest nucleu de geneză a noului industrial in străvechea Napoca, se întrevede cu un ochi mai limpede perspectiva strălucită a anilor ce vin, cînd actuala platformă nouă — devenită între timp „cea veche" — se va întregi cu noi întreprinderi.
Victor BÎRS.ĂDEANU 
Al. MUREȘAN

CLA PANOUL^

DE ONOARESînt mii, sute de mii. Nu de puține ori le tipărim ori le rostim numele cu mindrie. Le revedem chipurile urcate în panourile de onoare ale muncii. Sînt cei mai buni dintre cei buni, dintre milioanele de oameni harnici și pricepuți ai acestui pămint. Ridicați pe treapta notorietății dintre noi. Prin munca și abnegația lor, prin felul exemplar cum iși fac datoria de oameni ai muncii, de constructori ai socialismului, de cetățeni demni ai națiunii noastre socialiste. în acest panou de onoare al „Scînteii" așezăm astăzi. cu deosebită bucurie, chipurile cîtorva dintre acești oameni vrednici care afirmă munca și pe care munca și dăruirea ii afirmă.

SPIC DE AUR
E țara-n august soare, rîu și ram, 
în munți albaștri cuget înflorit, 
E vesnicie-n trunchiul unui neam 
Cu demnă frunte-n patru zări slăvit.

E țara-n august, chip răsfrînt în val, 
Din spic de aur împletim cununi, 
Suim în armonii de cincinal 
Visînd la alte românești minuni.

E țara-n august, fruntea e-n lumină, 
Puterea de a fi e scrisă-n carte, 
în braț puternic ocrotind grădină, 
în tot ce vom dura prin veac departe.

E țara-n august, ram și rîu și sori, 
Porți aurite-n față se deschid, 
Și-n socialism intrăm biruitori, 
Cutezător și neînfrînt partid.

Aurel BUTNARU

CUNUNĂ
Speranța cea cu dulce gust, O rază fără de apus,
învață orice gînd să zboare Pornit-a zarea s-o străbată,
Și-acest strălucitor August De-acum în sus, mereu mai sus
în inimă ni-i sărbătoare. E viața de străbuni visată.

Tumultul altor vremi e-n toi,
Și nu sînt piedici să ne înfrunte, 
Cînd țara poartă pentru noi, 
Cununa soarelui pe frunte.

George LESNEA

BUCUREȘTI — șoseaua Colentina Foto ■ s. Cristian

o In fotografia de sus : RODICA VÎRNA. Una din vrednicite muncitoare fruntașe de la Fabrica de confecții Botoșani.
o în fotografia din mijloc : VASILE PASCU. Fruntaș in secția de sculptură a întreprinderii de prelucrare a lemnului Vaslui.
9 în fotografia de jos : GHEORGHE CAINA- 

MISIR. Unul din miile de oameni destoinici, făuritori ai tractorului românesc („Tractorul" Brașov).

într-un cincinal, aproape cît în cele două anterioare
CONSTRUCȚIA
DE LOCUINȚE 
ÎN ANSAMBLUL 
CONSTRUCȚIEI
SOCIALISTE

Am pășit in ultimul semestru al ultimului an al cincinalului. încă de pe acum, deși nu a sosit ora bilanțului final, se întrevede capătul de drum trasat cu aproape cinci ani în urmă, pe parcursul căruia orașele patriei noastre au urcat trepte noi de urbanizare și de frumusețe. Acum, în preajma zilei de 23 August, retrospectiva construcțiilor de locuințe ridicate în acești ani îți dă sentimentul împlinirii, al mîndriei pentru progresele realizate in acest domeniu, care reflectă, poate mai clar ca oricare altul, grija necontenită a partidului și statului pentru om și bunăstarea lui.Iată cîteva cifre edificatoare pentru dinamica dezvoltării localităților țării : în 1971 se construiau — din fondurile statului și ale populației cu sprijinul statului în credite și execuție — peste 89 000 de apartamente ; în 1973, numărul acestora se ridica la peste 109 000 ; în acest an vor trece de 130 000, din care pînă la sfîrșitul lunii iulie se predaseră beneficiarilor 54 420 de apartamente. Tot în acești ani, la sate, cetățenii și-au construit, cu mijloace proprii, circa 250 000 de locuințe. Făcînd un total 

al cifrelor amintite, rezultă că — de la 1 Ianuarie 1971 și pină la 1 august 1975 — la orașe și sate s-au construit aproape 700 000 de locuințe.înseamnă că tot atîtea familii s-au mutat în case 
® DE LA ÎNCEPUTUL ACESTUI AN AU FOST PREDATE BENEFICIARILOR 54 420 
APARTAMENTE ® IN TOTAL, DE LA ÎNCEPUTUL CINCINALULUI Șl PÎNĂ IN 
PREZENT S-AU CONSTRUIT, LA ORAȘE Șl LA SATE, APROAPE 700 000 DE LO
CUINȚE ® ÎN VIITORII CINCI ANI ALTE 815 000 DE FAMILII SE VOR MUTA ÎN 

APARTAMENTE NOI

noi, case confortabile, sănătoase, adevărate cămine moderne. Pe baza unui calcul sumar, s-ar putea spune, deci, că peste două milioane de persoane locuiesc în case construite în acest cincinal 1 Dacă ne gîndim că pînă la sfîrșitul anului în curs 6e 

vor mai preda șl alte apartamente — ceea ce va ridica la 512 000 numărul locuințelor apărute numai la orașe în acest cincinal — ne dăm seama de amploarea efortului material al statului, aproape 

dt în cele două cincinale anterioare luate Ia un loc.De anii deceniului actual se leagă existenta a numeroase cartiere noi, a căror linie arhitectonică dă orașelor o înfățișare tot mai modernă. Zona centrală a orașului Vaslui, cartierul ieșean din lunca 

Bahluiulud, Dîmbul Pietros din Tg. Mureș, Cartierul Păcii din Zalău și altele constituie tot atitea adrese noi înscrise pe harta acestor orașe. în Capitală, alături de marile ansambluri intrate mai de mult în patrimoniul urbanistic, în ultima vreme și-au desăvîrșit conturul Colentina și Pantelimonul (denumiri vechi cu o nouă înfățișare) și s-a pus temelia Parcului Tineretului, cel mai nou cartier bucureștean, care, în final, va avea 10 000 de apartamente. Tot în acest cincinal, multe din reședințele de județ mai tinere au căpătat imaginea arhitectonică a unor veritabile centre politice și administrative datorită edificiilor nou construite.Pe fundalul acestor realizări, evidente pentru ori- dne vizitează astăzi orașele țării, se proiectează certitudinile cincinalului 1976—1980 : vor fi înălțate încă 815 000 de apartamente fizice. O cifră fără precedent în istoria construcțiilor de locuințe din țara noastră, a cărei realizare va însemna ridicarea orașelor țării pe trepte și mai înalte de civilizație și progres.
Rodica ȘERBAN

ȚÎRGOVIȘTE — vedere din centrul orașului SIBIU — noi construcții de locuințe
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Un om dintr-o bucată. Așajl știam noi, toți, și pentru aceasta îl îndrăgisem și-l prețuiam. îi spuneam simplu : tovarășul Dobre. sau, la fel de firesc, „nea Dobre“. Că ne întrecea In virstâ și in experiență — trecuse prin multe in anii zbuciumați ai ilegalității. Avea un anume fel de a fi, de a se lăsa ,,la urmă". Pe umerii lui apăsa greul. fiindcă munca de conducere pe care i-o încredințase partidul era dintre cele mai pline de dificultăți. Și în anii aceia ai începutului dificultățile, mărunte ori mari, se iveau la tot pasul. Pîinea era drămuită, era lipsă de bocanci, de îmbrăcăminte. Și atunci cînd se impărțeau acestea, tovarășul Dobre — și mii de comuniști ca el, „responsabili cu fericirea tuturor" veneau ultimii, se lăsau la urmă. Dacă mai rămî- nea. Și. de multe ori, nu mai rămi- nea. Dar tot la urmă se lăsau și data viitoare. Și cînd a fost să i se dea aceluiași tovarăș Dobre o locuință mai mare, a preferat că rămină tot în cea veche. „Să se extindă mai bine grădinița de copii. E mai necesar", a zis. Atit. Iar cel care îmi evoca aceste împrejurări — astăzi el însuși activist cu experiență îndelungată, cțescut la școala comuniștilor de Înălțimea morală a lui nea Dobre — o făcea pentru a pune în evidență cit de perene sînt în felul comuniștilor de a fi, de a conduce, trăsăturile de oameni întregi și modești ; de oameni care au înțeles că funcția le conferă mai multe îndatoriri și nu privilegii. Adică trăsături de oameni exemplari.Aceste trăsături s-au dezvoltat odată cu crezul revoluționar al comuniștilor. Ele aparțin spiritului revoluționar. Putem spune că dăruirea generoasă, indiferenta fată de interesul egoist, tăria de a fi primul cînd e vorba să oferi și ultimul cînd e vorba să primești slnt trăsături morale care alcătuiesc în bună măsură însuși germenele revoltei împotriva spolierii, traiului prin luat cu japca, exploatării. Ele s-au ivit ca negații ale moralei de tipul „la plăcinte — înainte !“

Fibre componente ale spiritului revoluționar, amintitele calități morale au girul continuității, atit pe plan social, cit și la nivelul persoanelor. Ca niște semănători ai grăunțelor generozității sociale, comuniștii. revoluționarii au propagat, odată cu noul chip al patriei și cu noua morală, exemplul dăruirii neprecupețite. Concepția interesului propriu a fost pur și simplu copleșită de etica interesului obștesc. In dialectica fierbinte a transformărilor economice și sociale — trans

om învestit de o obște cu o funcție mai mare ori mai mică. Indiferent deci de mărimea funcției. Străin de orice manifestare abuzivă. de orice încercare de a găsi pentru sine și pentru alții rezolvări neprincipiale, pe căi care nesocotesc legea, normele noastre de muncă și de viață. De a nu trage adică foloase necuvenite de pe urma funcției încredințate.In această proiecție, subliniată limpede in Codul etic comunist, să-1 așezăm o clipă pe o-

participe la realizarea menirii sale istorice atrage in mod obligatoriu ținuta morală a sacrificiului conștient și necesar, a depășirii interesului individualist mărunt. Aceeași aderare politică include repulsia față de orice pornire abuzivă. înspre chiverniseală, profitul pe urma împrejurărilor. A fi corect înseamnă a ințelege cu adevărat cerințele sociale și sensul istoriei; a trage cu coada ochiului înspre tentația a- vantajului propriu denotă, printre altele, neînțelegerea sau neaccepta-

ții sociale este și greu să tragi linii de demarcație între răspunderea morală a unuia și altuia : în plus, fiecărui om al muncii ii revine o însărcinare mai mare sau mai mică in angrenajul general, care implică simt de răspundere. înțelegerea necesității. orizont moral. Din rindu- rile producătorilor de bunuri materiale, din rindurile poporului sint promovați și oamenii dc mai mare răspundere, anume dintre cei mai competent!, mai conștient! și mai corecti din punct de vedere etic.

Să ® © rep
A A

formări al căror dinamism necesita el însuși tipul de om care să se simtă întotdeauna dator — modelul acesta uman, al activistului permanent dornic să ofere mai mult, să se dăruiască mai ardent, a fost consolidat, ca model, ca tip al omului de răspundere.Este cunoscut faptul că o trăsătură esențială care-1 deosebește net pe omul investit în societatea noastră cu funcții de conducere, cu muncă de răspundere, de funcționarul tipic al altor sisteme sociale este conștiința clară că în tot ceea ce face, în tot ceea ce hotărăște nu acționează niciodată în numele său, ci în numele și pentru cel mulțl, pentru și în conformitate cu interesele generale ale societății. In virtutea acestor imperative fundamentale acționează, trebuie să acționeze în permanență și primarul și președintele cooperativei a- gricole de producție și directorul fabricii și șeful de echipă — orice

mul de conducere, activitatea lui. Acesta se confruntă, are de rezolvat zilnic zeci, poate sute de probleme. La el se înnoadă și deznoa- dă multe. Aidoma unor sute de fire, deciziile sale pornesc în tot atîtea direcții. Fiecare fir trebuie însă să plece strict în direcția cuvenită. acolo unde o cere interesul societății. Nici unul, nici măcar unul singur nu trebuie să ricoșeze în- tr-un sens care să fie, cu o centimă măcar în folosul unuia sau altuia, ori în dauna intereselor colectivității. Aici nu poate exista, nu poate fi admisă nici o secundă goana după satisfacerea cerințelor personale înaintea celor generale, de soarta cărora trebuie să se ocupe omul investit de obște. Aici nu încap a- buzul, căpătuiala, trecerea „peste rînd“ la avantaje.După cum înțelegerea și însușirea Ideologiei clasei muncitoare, înscrierea în rîndurile celor hotărîti să

rea telurilor strategice ale comuniștilor.Abuzul, traficul de influentă lovesc in interesul colectiv major. Chiar dacă fapta este în aparență măruntă, chiar dacă nu pare a fi Vorba decit de acel „mic telefon" ori „serviciu" prin care se aranjează cine știe ce rostuieli — plasarea vreunui nepot într-o slujbuliță comodă ori alte asemenea neîngăduite foloase. Ceea ce este cel mai grav în toate aceste cazuri, ceea ce le face profund dăunătoare și deci intolerabile este tocmai „morala" pe care o prilejuiesc și o cultivă. Acea falsă morală a lui „se poate și așa", care întunecă relațiile firești, principiale.Se înțelege că refuzul și condamnarea purtărilor abuzive, favoritismului. căpătuielii constituie îndatoriri nu numai ale oamenilor de răspundere. ci ale tuturor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii. In complexitatea foarte vastă a vie-

Trebuie oare să aștepți să ti se încredințeze o muncă de conducere ca să devii moral, ori să oferi prin comportarea ta garanția că ti se poate încredința orice răspundere ? !A avut nevoie orînduirea noastră de oameni care să conducă, oameni devotați cauzei partidului și a trebuit să-i formeze, să-i deprindă a ști cum să exercite in numele și în folosul celor mulți atributele funcției. Să ia adică hotărîri și să dirijeze mersul lucrurilor, fie că se află în munci de partid ori în funcții de stat sau administrative. Așa s-a plămădit tipul de om de conducere, tipul de revoluționar pe care l-a creat și care îl formează mai departe orînduirea socialistă. Un om care trebuie să aibă multe însușiri, aptitudini și competență in domeniul respectiv. Anumite rigori, de bună seamă, au existat și înainte pentru funcționarul public, cel puțin formal, declarat. Dar . să nu fii primul la avantaje, ci la în

datoriri, să nu faci din funcție o chestiune de privilegii, ci să aștepți de la societate atit cit ti se cuvine — iată o coordonată a o- mului nou. constructor devotat al orinduirii socialiste.Manifestări reprobabile ale abuzului de putere, de trafic de in- • fluență, tendința spre foloase înguste. căpătate in dauna altora, a colectivității se mai ivesc din păcate. Și mai pricinuiesc, mai pot să pricinuiască încă mult rău. Deși au. in general, o viață scurtă. „Cum o să i se dea dreptate lui cutare contra noastră ?...“. Am auzit această replică in care micul interes local și cerința legalității ajunseseră să se substituie in mod grosolan, din gura unui funcționar care epuizase toate argumentele pentru a „scuza" greșelile din compartimentul de activitate pe care-1 conducea. Una dintre ele era o soluție care nedreptățea un om intr-un mod evident pentru toată lumea. Greșeala a fost, firește, reparată.. Stă în puterea noastră, in caracteristicile societății noastre, capacitatea de a repara nedreptatea, dacă se produce. Dar de ce să se ajungă in acest stadiu, unde a fost spiritul revoluționar în conștiința a- celora care luaseră cunoștință de comiterea abuzului ?Permanent și nu in „recurs" trebuie să luptăm împotriva a- buzului de putere, a traficului de influentă, a oricăror ten- • dințe de folosire, împotriva oamenilor muncii, a unor funcții și munci de răspundere. Așa cum ne-o cere, așa cum ne învață Codul muncii și vieții comuniștilor.Pentru asta însă trebuie să nu admitem nimic din ceea ce stă strimb în drumul nostru. Așa cum arăta secretarul general al partidului : „trebuie să punem capăt cu fermitate arbitraxiului, bunului plac care se manifestă ici-coio. Sa combatem cu hotărîre orice fenomen de indisciplină, de încălcare a legilor. Să acționăm cu toată fermitatea ca legea să fie aplicată fără nici o deosebire, în egală măsură, pentru toți cetățenii patriei noastre".
Dinu POPESCU

— Nu, nu sînt mal bune decit cele originale, zic și acum unii de la exploatare. Deși el și nu alții fac planul cu piesele astea, făurite aici și nu aduse cu bani grei de peste hotare. Deși...— Dar despre ce-i vorba 7— O să vedeți îndată. Mai întîi însă, un cuvînt despre... inși care mai stau în cîte-o împrejurare „pe margini", nu pun creierul și mina la treabă să învingă o greutate, o stare temporară de impas. în schimb, sînt neîntrecuți in „păreri" privind o realitate — pe care n-o cunosc și nici nu încearcă s-o cunoască. s-o schimbe dacă trebuie schimbată... Vedeți, numai cu gura, așa „de la distanță", nu se izbutește mare lucru. în ce mă privește, eu mă lipsesc de asemenea „ajutor", ca și de zîmbetele sceptice ori ironice ale indivizilor de pe „tușe", fată în fată cu acțiunile și căutările, cu zbaterea concretă, pentru rezolvarea unor situații...Inginerul Constantin Popescu, de la Combinatul siderurgic din Galați, polemizează cu o mentalitate cunoscută. De aceea, insistăm să apeleze la un fapt, la experiența trăită pentru ilustrare. Nu se lasă mult rugat și aflăm :în.tr-o zi vine la el inginerul Lupeanu, de la laminorul de benzi la rece, cu una „caldă" de tot : „Nu mal putem lucra cu mașina de sudat cap Ia cap"... Vestea — adevărată măciucă in moalele capului. „Dar ce s-a intimplat 7“ „S-au uzat complet patinele de contacte pentru sudură". (Mașina asta, importată, este de o construcție specială — n.r.). „Patinele zici 7 Schimbați-le și gata". „Nu, că sînt ultimele pe care le mai avem in stoc". Interlocutorului inginerului Lupeanu i se oferă intîiul prilej să-și iasă din pe

peni : „Și de ce mama dracului n-ați așteptat ca nu numai patinele, ci întreaga instalație să se facă pulbere 7“ Sigur, enervarea își avea motivele ei. dar faptul era consumat. Acum, ce mai, trebuia întreprins ceva, repede, cu rezultate. Acum era timpul omului de acțiune, al deciziei ferme. Altfel... Dar mai bine să , nu-1 mai punem pe acest altfel înaintea pro-

bela lui Mendeleey. de unde-ți ști. Beriliu să vă faceți, că altfel !“...— Cel mai comod, rememorează acum tovarășul Popescu, ar fi fost să trîn- tim o notă urgentă de import pentru patine. După care ne-am fi așezat pe așteptat, cu brațele încrucișate. Că se mai obișnuiește și așa... Motive aveam cu duiumul : „Nu se poate face nimic pe plan intern...

„Da, laboratorul cu pricina a primit acum citiva ani cam... un kilogram de beriliu". Un kilogram 7 Aici era nevoie, cum s-a mai spus, de 60 de kilograme !...— Se nare că eram sortiți să fim învinși de data aceasta. Să dăm satisfacție scepticilor care observau ca simpli spectatori cursa în care ne-am lansat. Ne mai rămîne o singură speranță ; la Institutul de cercetări

dreptate. Cînd ne-am apucat si noi să ne documentăm asupra felului cum se obține aliajul dorit, ne-am apucat cu miinile de cap : se cereau îndeplinite niște condiții tehnice atit de complicate și complexe incit numai o investiție serioasă le putea asigura. Or, noi eram zoriți, fiecare oră ce se scurgea era in defavoarea noastră. Așadar, am hotărît să nu ne dăm
Cum a înlocuit ambiția 

o nota de import
O dispută tehnică și implicațiile sase etice în cetatea de foc a Galațâului

ductiei de la amintitul laminor. „Desenul original il mai aveți 7 Știți măcar ce scrie acolo despre blestematele astea de patine 7“ „Scrie că sint făcute din cupru aliat cu beriliu". „Perfect. La magazie, după beriliu. Turnăm urgent alte patine".— Soluția părea simplă...— Făcusem și calculul, adăugă inginerul Popescu. Cu 60 de kilograme de beriliu rezolvam vreme îndelungată cerința de patine pentru sudat...Este solicitată, deci, magazia. Aici insă altă măciucă în moalele capului : „Habar n-avem cum arată beriliul ăsta. Nici nu știm de unde s-ar putea procura"... Al doilea prilej pentru inginerul C. Popescu de a izbucni, avînd în vedere că prea își dădeau mina toate neșansele în a- cest episod cu scadentă neiertătoare. „Nu ne privește. Căutați. Luați-1 din ta

stă laminorul 7 Dacă nu-s patine... Si nici măcar beriliu nu-i“„. Dar producția unui laminor nu-i un lucru oarecare și nu se asigură numai pe hirtie. cu atit mai puțin așteptind. în al doilea rind : oare noi, muncitorii, inginerii, tehnicienii care muncim aici, care nu o dată am aflat soluții tehnice ce păreau de negăsit, să nu deschidem și acum o cale de ieșire din impas ?Pe scurt, se acționează pe trei căi : se iau patinele scoase din uz si se „stoarce" din ele si ultima picătură. Se confecționează a- ppi. la repezeală, altele, din cupru simplu. Acestea însă rezistau cu chiu cu vai abia 8 ore. Este trimis, val-virtej. la București, a- celasi inginer Lupeanu. la un laborator al Academiei pentru a cere împrumut niște beriliu. Dar... Lupeanu se reîntoarce la fel cum a plecat : fără un atom din materialul atit de căutat.

metalurgice București lucrează un om legat de combinatul nostru ; experiența. cunoștințele Iui ne-au fost de mare folos in diverse împrejurări. Este vorba despre inginerul Patru [Warcu.Se merge la inginerul amintit. „Nu găsim deloc beriliu și nu știm cum 1-a.m putea înlocui !“... „Beriliu 7 tresare cercetătorul. Bine, foarte bine că n-ați găsit". „Ce-ati spuuus 7“ „Chiar așa". Și a adăugat : „Nici nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi putut întîmpla dacă puneați mina pe el. Știți că în lume sint doar vreo două instalații amenajate special pentru turnat materialul ăsta 7 Dar ce instalații ! 7 Adevărate uzine... Este nu pretențios, ci extraordinar de pretențios la turnare beriliul ăsta"...— Deci și ultima speranță...— ...retezată. Dar inginerul Pătru Marcu avea

bătuți nici de data asta, deși șansele de reușită se reduceau una cite una. Ne-am propus altă cale de atac...Numele acesteia 7 Aflarea unui material înlocuitor. O șansă la un milion dacă exista, si tot merita încercat. Se trec în revistă materialele posibile. Se propun și se resping zeci și zeci de soluții. „Ce-ar fi să luăm în considerare aliajul însușit tot cu sprijinul inginerului Patru Marcu ?“ — zice la un moment dat. tehnologul la cald, ing. Victor Brebea- nu. Rememorăm toți, .mental. calitățile acelui material. Era vorba de un metal a cărui bază o forma tot cuprul. Deci cu conductibi- litate ridicată, așa cum se cerea în procesul sudurii. Adaosul îi dădea rezistenta necesară. „Da. să încercăm". Și pentru că acum suflam si în iaurt, am decis să folosim două căi de confecționare a patinelor. Ur

ma să testăm rezistenta lor și să optăm pentru cele care se vor comporta mai bine. Un prim procedeu : prin forjare. Celălalt 7 Prin turnare.— Și ?— Și. uite, patinele cu pricina, care ne-au dat atî- ta bătaie de cap. care parcă își puseseră în gind să ne îngenuncheze — dar cum noi ne-am încăpățînat, lucrul acesta nu s-a petrecut — patinele acestea, zic. merg de peste un an. fac producția din plan și peste plan... Deși unii — poate nu' întîmplător cei care au privit de pe margini la fră- mintările noastre pentru aflarea soluției — sînt și acum cu gindul la patinele originale... Aș înțelege și asta dacă cel puțin alea ar fi fost mai frumoase. Dar nu sînt. Cit despre rezistență. uite, ale noastre, rezistă cu succes... N-aș vrea să supăr pe nimeni, dar se pare că goana asta după produsul adus din import — deși nu o dată noi îl putem foarte bine realiza aici, cu munca și gîndirea noastră — a devenit un obicei. Obicei comod și, mai al.es, deosebit de costisitor.Am consemnat cu satisfacție această reușită înfățișată de inginerul Constantin Popescu. O reușită care a adăugat încă o „picătură" la miile de tone pe care le realizează anual u- zina de piese de schimb și reparații siderurgice din cadrul combinatului gălă- țean. Din episodul amintit, nouă, ca reporteri, ne-a plăcut mai ales această ne- înduplecare in promovarea noului. Neînduplecarea u- nor oameni cu vocație de învingători, care nu se dau bătuți nici măcar atunci cînd au doar o singură șansă la un milion...
IHe TANASACHE 
Dan PLĂEȘU

II plcâ...

Unul care nu se lasâ...
Desene de St. COCIOABA
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MuncitoreștePe lingă lucrările agricole de sezon, țăranii cooperatori din comuna Grozești (județul Iași) au acum multă treabă și la înălțarea unui dig lung de 15 kilometri — care să-i ferească în viitor de inundațiile de pe Prut și Jijia. Aflind de această grijă a lor. mai multe colective muncitorești din întreprinderile ieșene au hotărit să dea o mină de ajutor. Drept care, duminica trecută, peste 2 500 muncitori — de la combinatul dc fibre sintetice, de la întreprinderea mecanică „Nicolina" și „Tehno- ton“, din industria locală — au lucrat o zi-luminâ pe digul de la Grozești.
Grădina
de sub sticlă

Cine vizitează serele și sola- 
riile de legume ale cooperativei 
agricole din Cărășeu (județul 
Satu-Mare) rămine foarte plă
cut impresionat. De ce ? O minte 
ingenioasă și o mină de gospo
dar au făcut ca timpul dintre 
cele două cicluri de vegetație (de 
primăvară și de iarnă), cînd se
rele și salariile rămineau pustii, 
să fie folosit pentru alte culturi ; 
astfel, in plin august găsești 
aci a doua cultură de fasole, go- 
goșari de toată frumusețea și 
flori, multe flori — suave și gin
gașe, garoafe, gladiole.

Aceste plăcute surprize poartă 
semnătura de autor : inginer a- 
gronom Marilena Răfan, numită 
anul trecut șefa fermei legumi
cole.

Trei, 
si toti trei...• »„Mă numesc Baciu Ioan și sînt un bătrîn din satul Gugești, comuna Boțești, județul Vaslui. Am trei copii ; fata cea mare este soția lui Mitrofan Neculai din Galați ; fata cea mică. Baciu Elena, lucrează la Clubul mediteranean din Mamaia ; băiatul, Baciu Mihai, locuiește chiar în sat cu mine. Toți trei au uitat de mine și m-au părăsit. Și mi-e greu, că mi-am pierdut vederea și sînt bolnav. Vă rog cu lacrimi in ochi să interveniți să mă ajute"....Am intervenit, publicind scrisoarea tatălui. Așteptăm răspunsul copiilor — și în scris, dar, mai ales, prin fapte.
în gară 
Ia CâmpiaTurciiTinărul Aruncutean Vasile Ilie(19 ani, din Cimpia Turzii, fără 5 ocupație) era în stare de ebrie- | tate. Trecînd prin gară, ce i-a " dat în gind 7 A luat un sabot n de siguranță, l-a fixat pe o li- B nie și a dat să se ascundă. In- | timplarea a făcut să se sesizeze impiegatul de mișcare și, astfel, 3 să fie evitată o deraiere sau # vreun accident. “Bineînțeles, inconștientul făp- s taș este cercetat acum de orga- S nele procuraturii și miliției. Dar g — întrebăm noi — cum este posibil ca saboții de siguranță să S fie lăsați la îndemina oricărui 0 trecător, cind se știe ce pericole 1 pot fi create pentru traficul ie- s roviar prin folosirea lor necugetată 7 . A
Din nou r 
despre micul [

Muzeul de Artă al Republicii găzduiește o expoziție consacrată „Portretului rus și sovietic", cu lucrări reprezentative pentru e- voluția acestui gen de pictură in țara prietenă. La realizarea expoziției au contribuit cu opere din patrimoniul propriu celebrele Galerii de Stat „Tre- tiakov" din Moscova, muzeele de stat din Leningrad. Kiev, Tallin. Erevan ș.a.în expoziție figurează picturi datind incâ de la începutul formării portretului ca gen de sine stătător, in sec. XVIII, și care mai păstrează încă acea încremenire a atitudinii și simpla ritmicitate a liniilor din frescele de factură bizantină. Tehnica. de-abia demarată, a clasicismului de sorginte apusean-renas- centistă. avea să-și adîncească treptat posibilitățile noi de reprezentare tot mai pregnantă a realului. Artiști de o incontestabilă valoare din perioada cristalizării a- cestor noi modalități de expresie, ca Aleksei Antropov, Nikolai Argunov, Karl Briullov și mai ales Orest Kiprenski — autorul celui mai expresiv și mai cunoscut portret al lui Pușkin —. Dmitri Levițki, Flodor Ro- kotov sint prezenți in expoziție.Este semnificativ faptul că încă de la început, expresivitatea figurilor este remarcabilă. Devenind puternic individualizată, ea constituie de fapt o Ipostază modernă a u-

nei mari tradiții a artei ruse din cele mai vechi timpuri. Și vom remarca îndeosebi, pentru acea primă perioadă, portretul de o mare poezie intitulat Fată cu basma al lui A. Vcnețianov, echivalent al celor mai emoționante astfel de portrete din arta universală.Dintre artiștii care pe tot parcursul secolului XIX aveau să a- dîncească factura mi-

și a rigidității contururilor, fără să antreneze mai departe distorsiunea și dispariția desenului. Apare evidentă această evoluție in cele două portrete de Valentin Serbv și îndeosebi in cel dedicat pictorului Ilia S. Ostrou- hov, în care modularea culorii într-o rafinată gamă de griuri, accentuată de vibrarea unui roșu din fundal, și învăluind liniile a- bia schițate ale feței,
0 MARE TRADIȚIE 

ÎN ARTA
PORTRETULUI

mesisului renascentist, nuanțind-o, imprimîn- du-i tot mai mult relief. precum și un înalt conținut de idei pe plan moral și social, se găsesc in expoziție mai toți reprezentanții cei mai valoroși, de la peredvij- nlcii de o mare forță de expresie. Vasili Perov, Ivart Kramskoi, Nikolai Ghe, pină la Illa Repin — prezent In expoziție cu patru portrete.Influența impresionismului va determina o sensibilizare a culorii, a fundalurilor, o estompare a detaliilor

ale mîinii, creează o întreagă atmosferă de interior și concentrare.Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a imprimat acestei măiestrii patosul său revoluționar, înaltul conținut de idei, desferecător al unor puternice energii în masele de spectatori. Expoziția are în acest sens meritul emoționant, șl poate cel mai de seamă, de a prezenta (chiar in mijlocul sălii, la intrare) renumitul portret al lui Lenin de Aleksandr Gherasimov : V. I. Lc-

nin Ia tribună. Se alătură acestei viziuni entuziaste. de o mare amploare, printre alte picturi, Președinta lui Gheorghi Riajski, din 1928. a cărei expresie. — deopotrivă hotărită și înflăcărată — îi este susținută nu numai de simplitatea trăsăturilor feței și a atitudinii, dar și de nervoasa mișcare a tușei pe haină, cu în- vîrtejiri de cafeniu.Mai toate popoarele sovietice își aduc' în expoziție contribuția la conturarea unei ample, diverse orchestrații a epocii actuale. Fiecare artist în parte : Martiros Sarian (R.S.S. Armeană), Vladimir Gudiașvili (R.S.S. Gruzină), Vladimir Kara- taius (R.S.S. Lituaniană). etc. îmbogățește cu nota sa specifică, a propriei sale măiestrii artistice, viziunea de ansamblu a realizărilor portretului sovietic. Printre a- cestea, Portretul pictorului Viktor Ivanovic! Rijih de Galina Nedeleva se înscrie ca o realizare de frunte.In totalitatea ei. expoziția pune pregnant in evidență soliditatea și forța e- vocatoare a unei tradiții de secole, largile, multiplele posibilități la care s-a ajuns în urma unei îndelungi perfecționări, spre dezvăluirea unor autentice și de mare profunzime valori umane.
Nina
STANCULESCU

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală.
10.00 Matineu de vacantă.
10.30 Muzică ușoară. Melodii la 

malul mării.
10,45 Biblioteca pentru toti.
11.30 Intermezzo coregrafic.
11,40 Aveți legătura directă cu...' 
12,00 Telex.
16,00 Volei masculin : România — 

Cehoslovacia.
17.30 Telex.
17.35 Ateneu popular TV.
18,15 Pentru timpul dumneavoastră 

liber.
18,25 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.

18,35 Tragerea Pronoexpres.
18.45 Melodii... melodii. Muzică 

ușoară.
19,05 Tribuna TV.
19.25 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.20 Telecinemateca. în ciclul 

„Mart actori" — Tatiana Do
ronina. Filmul „Sora cea 
mare".

21.50 Vedete în recital.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL n

20,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

20.25 Preferințele dumneavoastră 
muzicale sint și preferințele 
noastre.

21.15 Telex.
21.20 Studio ’75.
21.45 Roman foileton j -„Si totuși se 

învlrtește...".

Concursul muzical de interpretare instrumentală „Ciprian Porumbescu“La Casa de cultură a sindicatelor din Suceava au început manifestările prilejuite de cea de-a IV-a ediție a concursului muzical de interpretare instrumentală „Ciprian Porumbescu". La concurs iau parte tinere talente între 5 și 15 ani, din toate județele țării. In programul amplei manifestări cultural-artis-

tice sînt înscrise mi- crorecitaluri pe care concurenții le vor susține la căminele culturale și casele de cultură, la tabăra republicană a pionierilor din Bucșoaia, in cadrul u- nui recital de muzică românească și al con- certului-lecție prezentat cu participarea u- nor reputați specialiști. 
(Gh. Parascan)

„ROMÂNIA - FILM" prezintă: „EVADAREA"
O PRODUCȚIE A CASEI DE FILME UNU

Scenariul: Francisc Munteanu; Regla: Ștefan Traian Roman; Imaginea: Octavian Basti ; Muzica: Gabriel Mârgârint; De
coruri și costume : arh. Radu Câlinescu, Gabriela Lâzărescu; Montajul: Margareta Anescu ; Sunetul: Ing. Andrei Papp. Cu : 
Gheorghe Dinlcâ, Jean Constantin, Emmerich Schaffer, Ion Bog, Emanoll Petruț, Silviu Stânculescu, Ion Marinescu, Con

stantin Codrescu, Constantin Guriță, Mihal Pdlâdescu, Iulian Necșulescu 
Film realizat în studiourile centrului de producție cinematografică „BUCUREȘTI"

MariusLa miliția din Timișoara s-a prezentat muncitoarea Aurica Derețiu (44 de ani), de la fabrica „Solventul". ținind în mină „Scînteia" din 8 august : „Am văzut la „Faptul divers" fotografia băiețelului Marius — găsit rătăcit pe străzile Constanței. Este nepoțelul meu. Mama lui. Maria Țicu (24 de ani. fără ocupație) plecase cui el și cu concubinul ei. pe nume Gavril Gomboș, tot fără servici — să se angajeze undeva pe litoral. Nu știam că a fost atit dc fără inimă incit să-și părăsească de bună voie copilul. Vă rog să mi-1 dați pe Marius. Am să-l cresc eu".Bine, bine, Marius va putea fi preluat și crescut de bunică, dar fapta mamei lui — Maria (Mia) Ticu .— intră sub incidența legii. De aceea, organele de miliție o caută, în continuare : se știe că are domiciliul în Semlacu-Mare (județul Timiș), si că a fost văzută cu vreo săp- tăminâ in urmă prin Timișoara...
Cin® poate 
da relații ?

9

In apropierea gării din Boto
șani, printre șinele de cale fe
rată, a fost găsit trupul neînsu
flețit al unui tinăr a cărui iden
titate. deși s-au făcut ample cer
cetări, nu s-a putut afla incă. 
Avea talia 'mijlocie, constituția 
atletică, vlrsta probabilă intre 
25 și 28 ani. Singurul semnal
ment mai neobișnuit — tatua
jul de pe mina stingă : o ini
mioară, întretăiată de două să
geți, cu inițialele VU și grupul 
de litere T-Veni.

Cine poate da relații este ru
gat să le comunice organelor de 
miliție.

Rubrică redactata de
Gheorghe MITROI
cu sprijinul
corespondenților „Scîntell^j
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Vizita prunului
în cursul dimineții de marți, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, împreună cu primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mă-

în Capitalănescu, au vizitat unele obiective so- cial-culturale din Capitală.Premierul iranian a avut ocazia să cunoască preocupările edililor bucu- reșteni pentru continua dezvoltare a
orașului, caracteristică tuturor localităților țării, grija statului nostru pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației. (Agerpres)

Dineu în onoarea primului ministru românPrimul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a oferit, marți, în stațiunea Neptun, un dineu oficial in onoarea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu.Au participat Ion Pățan, Vasfle Vilcu. Nicolae Giosan, loan Ursu, George Macovescu, ministrul aface

rilor externe, alți membri ai guvernului și ambasadorul României la Teheran.Au luat parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe primul ministru iranian.In timpul dineului, desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească, cei doi prim-miniștri au toastat

în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, șahinșahul Iranului, pentru întărirea prieteniei și adîncirea colaborării româno-iraniene, pentru prosperitatea și fericirea celor două popoare.
întilnire la C. C al P. C. IR.Marți, 12 august, tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu tovarășul Lazar Koli- șevski, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.. membru al Președinției R.S.F. Iugoslavia, care, la invitația

C.C. al P.C.R., se află la odihnă în tara noastră. împreună cu familia.La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat Elumitru Turcuș. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Raiko Knejevici. însărcinat cu a.i. al R.S.F. Iugoslavia la București.
Cronica zilei

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a primit un mesaj de mulțumire din partea ministrului a- facerilor externe al Republicii Singapore. S. Rajaratnam, pentru felicitările transmise cu ocazia Zilei naționale a acestei țări.
★La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat țara, în perioada 5—12 august, o delegație a Comitetului sovietic pentru apărarea păcii, formată din prof. Vladimir Kovanov. vicepreședinte al Academiei de științe medicale a U.R.S.S., membru al prezidiului Comitetului sovietic pentru apărarea păcii, și Iuri Vasiliev, activist al Comitetului sovietic pentru apărarea păcii.Oaspeții au fost primiți la secția Relații Externe a C.C. al P.C.R., la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii. Delegația a avut convorbiri la Academia de științe medicale, spitalul de neurologie ..Dr. Gheorghe Marinescu", la Consiliul general A.R.L.U.S. și a vizitat obiective eco

nomice si soeial-culturale din Capitală și din județul Constanta.
★Tabăra națională de la Craiova a C.C. al U.T.C.. care a găzduit 400 de elevi din toate județele, s-a închis, marți. Aici și-a desfășurat lucrările cea de-a IV-a sesiune științifică școlară republicană, au avut loc concursul cultural-artistic ..Cinstim Congresul al X-lea al U.T.C.", competiții sportive, acțiuni de muncă voluntar- patriotică, vizite la muzee și unități economice.

PRONOSPORTCÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 10 AUGUST 1975Categoria I : (13 rezultate) 2 variante 10% a 8 679 lei.Categoria a Il-a : (12 rezultate)28,65 variante a 727 lei.Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 349,25 variante a 89 lei.

Județul Bistrița-Năsăud l îndeplinit sarcinile planului cincinal la exportBISTRIȚA (Corespondentul „Scîn- teii", Ion Anghel). Harnicii muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile economice ale județului Bistrița- Năsăud. angajați cu toate forțele și energiile lor creatoare in întrecerea socialistă, raportează că in prima decadă a lunii august au realizat și depășit, pe ansamblul județului, sarcinile de plan la export pe perioada 1971—1975, obținînd pînă in prezent o depășire de peste 1 milion lei valută. Fi consacră acest succes celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării patriei de sub dominația fascistă și sînt hotărîți să realizeze pînă la sfîr- șitul anului un volum important de produse destinate exportului.
La Reșița a intrat 
in funcțiune prima 

capacitate a întreprinderii 
de mecanisme de translațieLa Reșița a intrat în funcțiune prima capacitate de producție a întreprinderii de mecanisme de translație — modernă unitate a industriei constructoare de mașini realizată de societatea mixtă „Reșița-Renk".Primul set de carcase, aflat acum pe fluxul tehnologic de prelucrări mecanice, este destinat construcției de reductoare utilizate la unele instalații miniere. în nomenclatorul de fabricație al noii întreprinderi figurează o serie de tipuri de reductoare. de diferite puteri și mărimi, atit pentru nevoile industriei noastre, cit și pentru export.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele familiilor afectate și al meu personal, doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de compasiune transmis cu ocazia recentelor inundații care au produs ravagii în unele state din nord-estul Braziliei.Folosesc această ocazie pentru a reafirma față de Excelenta Voastră asigurarea înaltei mele considerațiuni.

ERNESTO GEISEL
Președintele Republicii Federative 

a Braziliei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim mulțumiri călduroase pentru amabilele felicitări pe care Excelența Voastră mi îe-a transmis cu ocazia Zilei naționale a Elveției.

PIERRE GRABER
Președinte Federal 

al Confederației Elvețiene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele poporului afgan și al meu personal, vă rog să acceptați călduroasele mele mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare transmis cu ocazia aniversării Zilei Republicii Afganistan, împreună cu cele mai bune urări pentru sănătatea dumneavoastră, pentru întărirea relațiilor prietenești existente, în interesul celor două popoare ale noastre, pentru noi succese și prosperitate poporului prieten al României.

MOHAMMAD DAOUD
Șeful statuluiPLECAREA DELEGAȚIEIMarți dimineața a părăsit Capitala delegația economică egipteană, condusă de Mohamed Zaki El Shafei, ministrul economiei, care a participat la lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică și tehnico-știin- tifică între Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt.La plecare, pe aeroportul Otopeni,

ECONOMICE EGIPTENEmembrii delegației au fost salutați de Angelo Miculescu, viceprim-minis- tru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Petru Burlacu, ambasadorul României la Cairo, și Hassan Daoud, ambasadorul R. A. Egipt la București. (Agerpres)
La U.J.C.M. AlbaPregătirea tinerilor meșteșugariîn acest an. Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Alba se preocupă — odată cu diversificarea și modernizarea unităților prestatoare de servicii — și de pregătirea și perfecționarea lucrătorilor. O atenție deosebită s-a acordat meseriilor cel mai solicitate de populație. După cum ne-a informat tovarășul Mănăilă Radu, președintele U.J.C.M., în acest an. prin diverse forme de pregătire, se vor califica aproape 450 de meseriași pentru cooperativele meșteșugărești din Alba Iulia. Aiud. Ocna Mureș. Sebeș. Cimpeni etc. Numai prin ucenicia la locul de muncă se pregătesc 179 croitori, cizmari, tîmplari. blă- nari, tinichigii, instalatori. O

nouă formă de calificare este practica la locul de muncă, activitate cu tradiție în cooperația meșteșugărească. La această pregătire sînt cuprinse 257 cadre pentru, diverse profesii. Mai solicitate sînt profesiile de pre- sator pentru mase plastice, zidar. zugrav, cojocar, țesător covoare. Pentru meseriile cu un grad de tehnicitate mai ridicat— cum sînt cele din domeniul reparațiilor radio și televizoare— pregătirea cadrelor se efectuează prin cursuri postliceale. Prin asigurarea meseriașilor necesari se are în vedere satisfacerea tot mai operativă și de mai bună calitate a solicitărilor cetățenilor. (Ștefan Dinică, corespondentul „Scînteii").

Virtuozitate și pasiune
Venind dinspre Balaton și Szekesfehăr- vâr, moderna autostradă, pe ultimii săi kilometri, coboară lin spre Budapesta. Strjns a- dunate pe dealurile Budei, căsuțele construite din piatră, cu acoperișuri în toate nuanțele de roșu, prevestesc aglomerarea urbană, căreia i se simte de pe acum pulsul trepidant, acolo, in spatele muntelui Gelldrt. în cîteva minute ajungem la ținta călătoriei noastre : Casa centrală de cultură. aflată intr-un cartier de veche tradiție muncitorească al capitalei ungare, care însumează în prezent 30 la sută din industria orașului. La acel ceas al înserării, animația care domnea in fața așezămintului dovedea că momentul cultural la care doream să asistăm era pe punctul să înceapă.Circa 600 de tineri umpluseră pînă la refuz sala rotundă. O încăpere mare, cu pereți de sticlă, cu scaune așezate jur-împre- jur. pe parchetul lucios. întrerupte doar de un podium pe care o orchestră își acorda instrumentele. La prima vedere, o seară o- bișnuită de dans. Șl totuși...Un semnal si sala este străbătută de a- rordurile săltărețe ale unui ceardaș... Tinerii iși invită ceremonios partenerele, iar dansul începe. Orchestra — tipică formație populară , — cintă fără în

trerupere, dansurile se succed unul după altul.Manifestarea la care asistam face parte din așa-numita „Casă a dansului", una din cele mai de succes acțiuni cultural-artistice ale tineretului, după cum ne-au încredințat gazdele. Există în toată Ungaria circa 25 de a- semenea reuniuni artistice, avînd un caracter eminamente folcloric, găzduite de felurite case de cultură șl cluburi muncito-
NOTE DE DRUM

DIN R.P. UNGARA

rești. La flecare dintre ele participă permanent sute de tineri. în esență, se poate vorbi de o veritabilă pasiune pentru marile valori ale artei populare, pentru descoperirea si readucerea lor în circuitul public : după cum tot pasiune se numește și participarea entuziastă a tineretului la „casele de dansuri"....Pauză. în jurul nostru, tinerii se plimbă. glumesc. îi cheamă nerăbdători pe soliști. Sînt băieți și fete din Budapesta, unii îmbrăcați în port popular, alții în costum de oraș.Discutăm cu doî dintre animatorii acestei originale acțiuni, unul din ei matematician, celălalt geofizi- cian, în orele libere amîndoi soliști instrumentiști.— în fiecare marți

v r e m e a
Timpul probabil pentru zilele de 14, 15 și 16 august : în țară : Vreme în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu innorări mai accentuate in jumătatea de nord a țării, unde vor cădea ploi, mai ales sub formă de

— ni se explică — au loc aci lecții de dans popular cu ajutorul unor coregrafi profesioniști. De obicei, la ele iau parte circa 100—15(1 de tineri. Dar autenticitatea dansului popular poate fi transmisă numai db cei care, din generație in generație, îl joacă la ei in sat. De aceea, utilizăm și o altă metodă pentru a-i învăța pe tinerii de la oraș să danseze. Veți putea să asistați nemijlocit la ea.Luminile au invadat din nou centrul sălii rotunde, tinerii s-au retras pe lingă pereți, iar în mijloc și-a făcut apariția un grup de țărani în costume populare. Sînt invitații acestei seri, locuitori din comuna Sek, care se prind perechi, incepind să se legene in ritmul domol al vestitului ceardas de Sek. Cei prezenți le urmăresc cu atenție mișcările, le studiază fiecare gest. Zece minute de dans, zece minute de adevărată artă populară în cel mai înalt grad autentică; și din nou cearda- șul este reluat, pentru ca mișcările să poată fi ulterior reproduse cît mai corect. Aplauze furtunoase marchează sfîrșitul demonstrației. ’după care gazde și oaspeți pornesc să danseze împreună. Mica orchestră cintă fără întrerupere. Fără îndoială, ..Casa dansului" lsi merită cu prisosință numele...
Radu CONSTAN- 
TINESCU

averse însoțite de descărcări electrice. în celelalte regiuni, ploile vor fi locale. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperatura va scădea ușor la începutul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar maximele intre 18 și 28 de grade, izolat mai ridicate in sudul țării. în București : Vreme ușor instabilă, cu cerul temporar noros. Ploaie de scurtă durată. Temperatura in scădere ușoară.
uletm 
rutier

Informații de la Direcția 
circulație din Inspectoratul 

General al Miliției

CENTURI OCOLITOAREConcomitent cu dezvoltarea econo- mico-socială și urbanistică sporește și numărul orașelor care dispun de șosele ocolitoare (numite și „centuri" sau „bretele"). Utilizarea acestor artere permite evitarea tranzitării peri- metrelor centrale ale orașelor, cu tot cortegiul lor de intersecții, semafoare, treceri pietoni, aglomerări de vehicule, oferind condiții pentru realizarea unei circulații mai rapide și cursive, ceea ce înseamnă economie de timp și de carburanți, plus siguranță sporită de deplasare. Iată lista — în continuă completare — a localităților care dispun, în prezent, de .semenea artere ocolitoare : București, Slobozia, Țăndărei, Constanta, Ploiești, Buzău, Focșani, Sf. Gheorghe, Rm. Vilcea, Turda.
ATENȚIE LA BICICLIȘTI Iîn luna iulie, numeroși bicl- cliști au provocat, din vina lor, accidente de circulație, in urma cărora 7 dintre ei și-au pierdut viața și 18 au fost răniți. Cele mai frecvente abateri care au generat a- ceste accidente : neasigurarea înainte de virarea la stînga, neacor- darea priorității în intersecție, deplasarea pe întuneric cu biciclete neechipate cu far și catadioptru („ochi de pisică"). Bine ar fi dacă unitățile care produc biciclete le-ar echipa cu far încă din fabricație, iar capacitatea de reflectorizare a catadioptrilor ar fi mărită ca intensitate și durată. Se recomandă ca și bicicliștii să mărească vizibilitatea vehiculelor lor vopsind în culoare albă apărătoarea roții din spate, iar cînd pornesc la drum noaptea să folosească imbrăcă- minte de culoare deschisă.

NEATENȚIA LA VOLAN...„.este una dintre abaterile de la normele rutiere legale care se situează, ca frecventă, pe al doilea loc intre cauzele generatoare de accidente să- virșite din vina conducătorilor auto. Statisticile arata că numai in primele șapte luni ale anului, din cauza neatenției la volan, circa 100 persoane au plătit cu viața și alte peste 150 au fost rănite grav.Neatenția șoferilor la volan se manifestă sub cele mai variate forme, multe dintre ele neînsemnate în aparență : discuții cu pasagerii, mînui- rea butoanelor de la aparatul de radio ; aprinderea țigării ; consumarea de alimente ; manevrarea, inainte sau înapoi, a banchetei sau a spătarului acesteia : învirtirea minerului pentru deschiderea sau închiderea geamului ; contemplarea mai îndelungată a unui peisaj, in condițiile în care asemenea preocupări sustrag atenția șoferilor de la conducerea autovehiculelor. Combătind ferm discuțiile in timpul conducerii, ținem să arătăm, totuși, că pe șoselele din afara localităților conducătorii de autoturisme și de autocamioane pot purta unele discuții cu persoanele aflate în mașină și pot asculta radioul, în ideea prevenirii monotoniei, dar cu condiția ca discuțiile să nu le sustragă atenția de la pilotarea autovehiculului. în schimb, șoferilor de autobuze și celor care efectuează transporturi colective de persoane cu autocamioane le sînt interzise cu desăvirșire discuțiile cu pasagerii. indiferent dacă circulă în in
teriorul sau în afara localităților.

Formația feminină a României pentru finala „Cupei Europei11Pentru finala „Cupei Europei" destinată echipelor feminine, competiție ce se va desfășura in zilele de 16 și 17 august la Nisa (Franța), Federația română de atletism a definitivat următoarea formație reprezentativă : Viorica Enescu (100 m plat șl 100 m garduri). Lăcrămioara Diaconiuc (200 m plat). Mariana Suman (400 m și 800 m). Natalia Andrei (1 500 m). Alina Gheorghiu (săritura în lungime), Virginia Ioan (săritura în înălțime), Mihaela Loghin
NATATIE : Finalele „Cupei 
Europei” peniru echipele 

masculineFinalele „Cupei Europei" la nata- ție (echipe masculine) vor avea loc la sfîrșitul săptămînii la Moscova (grupa A) și Sofia (grupa B). întrecerile de la Moscova sînt programate în zilele de 16 și 17 august cu participarea sportivilor din R. D. Germană. R. F. Germania. Anglia, Ungaria. Italia, Suedia și U.R.S.S. In aceleași zile, la Sofia, iși vor disputa șansele sportivii din Bulgaria, Spania. Olanda, Polonia. România și Iugoslavia.
HANDBAL s

Turneul de la MartinEchipa masculină de handbal a României a repurtat a doua victorie în cadrul turneului internațional care are loc in orașul cehoslovac Martin. După ce au învins cu scorul de 18—15 (7—9) echipa de tineret a Cehoslovaciei, handbaliștii români au întrecut cu 12—10 (9—4) e- chipa R. D. Germane. Cosma șl Licu au înscris cite 4 puncte. Echipa Poloniei a învins cu 12—10 (9—4) formația de tineret a Cehoslovaciei.
ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI

Noi moteluri alePrintre cele mai noi si mal frumoase unități turistice pe care cooperația de consum le-a construit in ultimul timp, in zonele cele mai piforești ale țării, contribuind la valorificarea frumuseților naturale, se numără și Hanul Gura Moirului din județul Mehedinți. Situat in apropiere de orașul Filiași. pe șoseaua internațională E 94 București — Timișoara, km 273. noul motel oferă numeroșilor săi oaspeți din țară și de peste hotare condiții optime de popas și recreare. El dispune de camere plăcut mobilate. confortabile (fiecare avind dusuri cu apă caldă și grup sanitar propriu), precum și de un restaurant, o cramă și mai multe căsuțe-cam- pirig.Aceleași condiții de găzduire le asigură — tot în județul Mehedinți — Motelul Balota, amplasat la numai 12 km de Dro- beta Turnu-Sevcrin.Cele două moteluri sînt bine gospodărite, avind fiecare cîte o stupină proprie, stină. crescătorie de păsări etc.

(aruncarea greutății). Argentina Menis (aruncarea discului), Ioana Pecec (aruncarea suliței).Ștafeta de 4X100 m va fi alcătuită din Enescu. Gheorghiu. Căti- nean și Suman sau Diaconiuc. iar cea de 4X400 m din Slavic, Bădescu, Diaconiuc și Suman.Reamintim că în finala „Cupei Europei" vor mai participa echipe reprezentative din alte șapte țări : U.R.S.S.. R. D. Germană. Bulgaria. Polonia. Anglia. R. F. Germania și Franța.ÎN CÎTEVA RÎNDURIIn grupa care are loc în orașul Trnava au fos't înregistrate următoarele rezultate tehnice : Ungaria— Bulgaria 32—20 (16—9) : Cehoslovacia — U.R.S.S. 23—22 (14—15).
BOXLa 20 august, în localitatea Egger (Ungaria), va începe tradiționalul turneu internațional de box pentru „Cupa Istvan Dobo". La acest turneu vor participa și 6 pugilist! re- prezentînd secția Box Club Brăila : Coman Eremia (48 kg) ; Gh. Marinei (54 kg) : I. Răduță (60 kg) ; E. Stoica (63.500 kg) ; I. Vlad (67 kg) Si C. Cocîrlea (75 kg).

ATLETISMCu prilejul campionatelor de atletism pentru juniori ale Poloniei, care au avut loc la Varșovia. Jacek Wszola a sărit la înălțime 2.23 m (nou record polonez de seniori). Wszola este una din marile speranțe ale atletismului polonez care figurează în lotul olimpic pentru Montreal.
★La Potsdam, cunoscuta sprinteră Renate Stecher (R. D. Germană) a parcurs 200 m plat în 22”44/100, ia 23 sutimi de secundă de recordul mon

cooperației de consum

JUDO ÎN SALA

FLOREASCAJoi. în Sala sporturilor de la Floreașca. cu începere de Ia ora 17,30, va avea loc o interesantă demonstrație internațională de judo. Alături de cei mai valoroși practi- canți ai acestui sport din țara noastră. vor evolua și trei sportivi japonezi, veniți la București pentru un schimb de experiență. Este vorba de dublul campion al lumii Moro- tishi Sinomaki. Hidemitsu Kumikasa și Ioshinori Takiuci.
dial detinut de poloneza Irena Szewinska. O ttnără atletă. Christine Brehmer, a cîștigat proba de 400 m plat in 50”90/100, iar Rolf Beilschmidt a sărit la Înălțime 2.20 m.

FOTBALTurneul internațional de la Amsterdam a fost cîștigat de echipa belgiană Molenbeek. In finală. Molenbeek a învins cu scorul de 5—2. e- chipa Ajax Amsterdam. Pentru locul 3. echipele C.F. Barcelona și Fe- jenoord au terminat la egalitate : 1—1. Fotbaliștii spanioli au ocupat locul trei, deoarece au înscris Ia sfîrșitul jocului mai multe lovituri de la 11 m.
TENIS s Orantes l-a învins 

pe AsheTurneul internațional de tenis de la Indianapolis a fost cîștigat de spaniolul Manuel Orantes. care în finală l-a învins cu 6—2, 6—2 peArthur Ashe (S.U.A.), recentul învingător al turneului de la Wimbledon. în finala probei de dublu masculin. spaniolii Manuel Orantes și Juan Gisbert au întrecut cu 7—5, 6—0 pe Wojtek Fibak (Polonia)—Hans Pohmann (R. F. Germania).

PROGRAME EDUCATIVEîn plin sezon estival, brigăzile artistice de agitație din numeroase unități sătmărene continuă cu succes prezentarea de programe cu un bogat conținut educativ. Astfel, în fața cooperatorilor meșteșugari de la „Munca" a fost prezentat programul „De-ale fabulelor" ; locuitorii satului Iegheriște au asistat la un nou spectacol de brigadă „Cu Păcală prin Iegheriște", interpretat de cadre didactice, țărani cooperatori și de muncitori sticlari care lucrează la fabrica din localitatea vecină. Poiana Codrului, (Octav Grumeza).
„RAPSODIA 

PLAIULUI VILCEAN"La „Muzeul satului" din comuna Bujoreni, județul Vilcea, a avut loc cea de-a Il-a ediție a manifestării etnofolclorice „Rapsodia plaiului vîlcean". Cu acest prilej au fost inaugurate alte gospodării specifice arhitecturii populare vîl- cene cu care și-a mărit zestrea etnografică muzeul. Programul manifestării a cuprins, de asemenea, mai multe șezători, hore ale satului, o paradă a portului popular, precum ți un amplu spectacol folcloric. (I. Stanciu).

Srnagmi simbolice p@ drumul DamasculuiStrăbăttnd drumurile Siriei, de la Alep, din nordul tării, oraș cu continuitate istorică atestată pe parcursul a nu mai puțin de șase milenii, și pînă în sud, la Deraa, capitala unei bogate regiuni agricole de la frontiera cu Iordania, imaginile vieții noi se suprapun peste cele ale vestigiilor unor celebre civilizații ale antichității și Evului mediu.Alep, al doilea oraș al Siriei, cu o populație ce se apropie de un milion de locuitori, a fost întotdeauna. In decursul lungii sale existențe, un centru economic, comercial și cultural cu larg renume, această tradiție per- petuindu-se pină in zilele noastre. Dominat de edificiul masiv al Citadelei arabe din secolul al XII-lea, Alepul se îmbogățește an de an cu noi clădiri și cartiere moderne, ilustrare grăitoare a dezvoltării edilitare pe coordonatele modernului pe care o cunoaște in zilele noastre străvechiul oraș. In partea sa răsăriteană se extinde o nouă zonă industrială, cuprinzînd îndeosebi țesătorii și filaturi — industrie tradițională intr-o tară ce a ajuns să producă acum peste 400 000 tone de bumbac anual. Tot aici, la Alep, este in curs de dezvoltare și uzina de mașini agricole. apărută nu de mult pe harta Industrială, a Siriei, care asamblează, printre altele, peste 2 000 de tractoare in fiecare an. oferind vizitatorului un exemplu de bună organizare și de iscusință tehnică.Coborînd spre sud. pe noua autostradă de 350 km care leagă Alepul de capitala Damasc, intilnim in cale, traversat de fluviul Oronte. orașul Hama. de asemenea cu trecut milenar. astăzi pe punctul de a deveni un important centru industrial. La Hama a fost inaugurată în noiembrie 1971 prima uzină de bare metalice din Siria, cu o producție de 110 000 tone anual, și tot aici se proiectează construirea unui mare complex siderurgic, menit să asigure în viitor necesarul de oțel al țârii, In condițiile in care in mai multe regiuni au fost depistate importante zăcăminte de minereuri feroase.
Mai departe, în drum spre Damasc,

EXPOZIȚIE 
TIMIȘOREANĂ„Pensionarii și arta plastică" : așa s-ar putea intitula expoziția de pictură, sculptură și artizanat deschisă zilele acestea în sala de marmură a Casei prieteniei din Timișoara. Aceasta, deoarece autorii 

sînt pensionari timișoreni. De altfel, a devenit o tradiție ca în fiecare vară pasionații penelului și daltei ajunși la vîrsta senectuții să prezinte concetățenilor „producția" realizată pe parcursul unui an. Actuala expoziție se caracterizează prin redarea sinceră de către creatori a chipului omului muncii. 
(Cezar Ioana).

NEDEEA MUNȚILORîn localitatea Fundata, situată pe vechiul drum care face legătura între Transilvania și Munte

flacăra înaltă a rafinăriei de la Homs— reconstruită complet după distrugerile suferite în cursul bombardamentelor aeriene din octombrie 1973— anunță că ne apropiem de al treilea mare oraș al Siriei, aflat și el in plin proces de dezvoltare industrială și edilitară. In apropiere de Homs urmează să se construiască. în colaborare cu România, o mare uzină de superfosfați, cu o capacitate anuală de 450 000 tone, care împreună cu rafinăria petrolieră de pe țărmul Mediteranei, de la Banias, aflată în șantier tot in cooperare cu țara
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE 

DIN REPUBLICA ARABA 
SIRIANA

noastră, vor constitui principale obiective industriale ale Siriei moderne.Damascul, a cărui populație a trecut de un milion de locuitori, oferă Imaginile cele mai elocvente ale eforturilor de dezvoltare și modernizare ale Siriei de azi, construcțiile noi o- cupind cea mai mare parte a suprafeței capitalei. Orașul de la poalele muntelui Qassioun. cu bulevarde largi, numeroase fintîni arteziene. piețe monumentale, parcuri si spatii verzi, trăiește acum o nouă tinerețe, construcțiile sale moderne împletindu-se organic cu clădirile vechiului Damasc, în care civilizații seculare au lăsat moștenire splendide vestigii.La 67 km sud-vest de Damasc se află orașul Kuneitra, pînă în iunie 1967 capitala unei provincii înfloritoare din zona podișului Golan. A- tunci. cea mai mare parte a acestei provincii. împreună cu orașul Kuneitra, care număra 53 000 de locuitori, a căzut sub ocupație israeliană și populația a fost nevoită să se evacueze. In iunie 1974. cind. in urma acordului de dezangajare de pe frontul si- riano-israelian. drapelul roșu-alb-ne- gru al Republicii Arabe Siriene a fost înălțat din nou deasupra Kuneltrei, 
orașul nu mai era decit un morman 

nia, s-a desfășurat cea de-a 7-a ediție a tradiționalei manifestări populare „Nedeea munților". Au participat circa 10 000 de oameni ai muncii din județul Brașov și din județele învecinate, numeroși turiști străini și din țară. Programul manifestărilor a cuprins un alai al artiștilor amatori, o paradă a portului popular, un spectacol folcloric prezentat de formații artistice de amatori din județele Brașov, Argeș, Dîmbovița. A avut loc, de asemenea, tradiționalul tîrg de produse casnice și de artizanat. 
(Nicolae Mocanu).

'„CORABIA DE AUR"La Corabia s-a desfășurat cea de-a doua ediție a festivalului de muzică ușoară și populară „Corabia de aur". Au participat 44 de concurenți din mai multe județe ale țării. Concursul a fost cîștigat — la muzică ușoară — de Niculina Merceanu Petrică. de la Casa de cultură din Corabia, iar la muzică populară de Constantina Dinu, de la Casa de cultură din Băilești, județul Dolj. Duminică seara, pe stadionul orașului, odată cu gala lau- reaților, au susținut un concert cunoscuți cintăreți de muzică ușoară ți populară. (Emilian Rouă).

de ruine, fiind distrus în totalitate de ocupanți inainte de a se retrage din el. In cursul conflictului din octombrie 1973, o serie de orașe și sate siriene au avut de suferit de pe urma bombardamentelor aeriene si distrugeri serioase au fost înregistrate la obiective industriale din diverse zone ale tării. Dar numai Ia cîteva luni după încetarea focului, prin eforturile perseverente ale întregului popor, unitățile economice distruse sau avariate in timpul războiului au fost complet refăcute, toate clădirile reconstruite. Kuneitra însă continuă să rămînă in ruine și. după cum apreciază autoritățile siriene, procesul de reconstrucție se dovedește imposibil atît timp cit regiunea economică a cărei capitală este se află încă sub ocupația străină și liniile militare israeliene sint amplasate la marginea orașului.Imaginea dezolantă a Kuneitrei constituie un îndemn în plus pentru reglementarea grabnică a conflictului din Orientul Mijlociu, care presupune. in primul rind. retragerea trupelor Israeliene din teritoriile arabe ocupate, crearea condițiilor ca statele din zonă să-și poată consacra toate eforturile muncii pașnice, constructive, progresului multilateral.Chiar In condițiile In care acest obiectiv Încă nu a fost atins. în care situația de încordare persistă, autoritățile. poporul sirian acordă o a- tenție deosebită problemelor dezvoltării economice. Cel de-al patrulea plan cincinal (1976—1980), a cărui elaborare este în curs, va pune accentul pe accelerarea industrializării tării, pe modernizarea in continuare a a- griculturii. în această perioadă, noi si importante obiective economice vor intra în funcțiune. Unele dintre ele. ale căror proiecte au fost elaborate și li s-au pus primele temelii, urmează a fi construite în cooperare cu România. întărind și mai mult prietenia tradițională dintre cele două țări și popoare — contribuție de seamă la cauza păcii și colaborării internaționale.
Crăciun IONESCU
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DHPA CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
SI GOUPERARE I EUROPA Aprecieri, declarații, pozițiiHELSINKI 12 (Agerpres). — Președintele Finlandei. Urho Kekkonen, a declarat, în cadrul unul interviu, că semnarea Actului final al Conferinței pentru securitate șl cooperare in Europa constituie un factor esențial în cadrul eforturilor spre consolidarea cursului de destindere a încordării, atît pe continentul nostru, cît și în întreaga lume. Rezultatele concrete ale hotărîrilor adoptate la conferință se vor vedea în perioada următoare. Sînt însă convins, a spus președintele Finlandei, că toate statele participante vor adopta măsuri neîntîrziate pentru transpunerea în viată a acestor hotărîri.în evaluarea rezultatelor celei de-a treia etape, la cel mai înalt nivel, a^Conferinței general-europene, a a- dăugat Urho Kekkonen, trebuie a- vute în vedere și marele număr de întîlniri și convorbiri dintre șefii de stat și de guvern prezenți la Helsinki.

Aceste întîlniri pot fi Incluse pe drept cuvînt între rezultatele pozitive ale conferinței. Acestea au substantial „spiritul de la Helsinki" — a spus președintele Finlandei.BERNA. — Conferința de la Helsinki pentru securitate și cooperare in Europa servește cauzei consolidării relațiilor dintre state, întrucît înțelegerile realizate în capitala Finlandei permit ca pe viitor să se găsească soluții pentru o serie de probleme dificile pe bază bi sau multilaterală, a declarat președintele Confederației Elvețiene, Pierre Graber. El a evidențiat faptul că reuniunea de la Helsinki s-a desfășurat sub semnul egalității suverane a tuturor participanților. Aceasta, a spus Pierre Graber^a permis delegațiilor tuturor țărilor, mari și mici, să-și expună punctul de vedere și să participe activ la elaborarea Actului final.

Eforturile în domeniul dezarmării 
trebuie să ocupe un loc prioritar 

in activitatea O.N.U.
Introducere la raportul anual al secretarului general 

al Națiunilor UniteNAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).

Inaugurarea fabricii de mașini-unelte „Andine"

O expresie a colaborării 
fructuoase româno-peruane

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

® Prin folosirea de către S.U.A. a dreptului de veto, a fost 
împiedicată adoptarea recomandării de admitere în 
O.N.U. a R. D. Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud.

® România s-a pronunțat cu fermitate pentru primirea 
celor două state vietnameze ca membri ai Organizației 
Națiunilor Unite.NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).— Consiliul de Securitate a continuat luni după-amiază examinarea cererilor de admitere în Organizația Națiunilor Unite ale Republicii Democrate Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud.Cererile de admitere ale celor două state vietnameze în O.N.U. s-au bucurat de un larg sprijin din partea unui mare număr de state membre ale Consiliului de Securitate, ale Organizației Națiunilor Unite, precum și a reprezentanților opiniei publice din diferite țări ale lumii.în Consiliul de Securitate au fost prezentate proiectele de rezoluție respective, în care se cerea consiliului să recomande Adunării Generale admiterea în O.N.U., ca membri cu drepturi depline, a R. D. Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud. în dezbaterile din consiliu, reprezentanții unui mare număr de state membre ale acestui organism, între care cei ai U.R.S.S., R. P. Chineze, Guya- nei, Tanzaniei, Japoniei, Franței, Suediei și ai altor țări, au sprijinit întru totul admiterea celor două state vietnameze în organizație, apreciind că intrarea lor în O.N.U. reprezintă o necesitate politică ce decurge din interesele întăririi păcii în Asia și în întreaga lume.Admiterea în O.N.U. cu drepturi depline a poporului vietnamez a fost susținută, totodată, cu căldură de reprezentanții României, Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, Indiei, Iugoslaviei, Poloniei, Somaliei și Ungariei, țări care nu fac parte din consiliu, dar care au luat parte la dezbaterile acestui organism, potrivit procedurii existente.Luînd cuvîntul în cadrul acestor dezbateri, desfășurate înaintea votului, reprezentantul permanent al României la O.N.U., ambasadorul Ion Datcu, după ce s-a referit la victoria istorică a poporului vietnamez în lupta îndelungată pentru eliberarea patriei sale, pentru independență și libertate, apreciind că aceasta constituie o victorie a forțelor progresiste de pretutindeni, a exprimat sprijinul deplin și consecvent al României față de recunoașterea drepturilor inalienabile ale celor două state vietnameze, între care și acela de a participa ca membri cu drepturi depline în Organizația Națiunilor Unite. Arătind că admiterea Republicii Democrate Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud în O.N.U. este unDeclarația observatorului R.P.D. Coreene la O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres).— în cadrul unei conferințe de presă, organizată la New York, observatorul permanent al R.P.D. Coreene, Kwon Min Jun, a declarat că cererea Coreei de sud de a fi admisă în O.N.U. reprezintă o violare a rezoluției aprobate de Adunarea Generală a O.N.U. în cadrul celei de-a 28-a sesiuni, prin care era salutată Declarația comună a Nordului și Sudului Coreei. Reprezentantul R.P.D. Coreene a reamintit că guvernul său consideră că Nordul și Sudul Coreei nu trebuie să intre separat în O.N.U., apreciind că dacă doresc admiterea în O.N.U. înainte de reunificarea tării, ele trebuie să facă acest lucru ca un singur stat.

pas logic și natural în direcția participării celor două state vietnameze ca membri cu drepturi egale ai comunității internaționale, reprezentantul țării noastre a subliniat că guvernul României acordă întregul său sprijin cererilor de admitere în organizație ale celor două state vietnameze. Aceasta, a adăugat reprezentantul României, va permite O.N.U. să-și aducă o contribuție sporită la întărirea păcii și lărgirea cooperării în Asia și în întreaga lume. Acceptarea cererilor lor, a spus în încheiere vorbitorul, ar constitui un act politic conform principiilor Națiunilor Unite și, totodată, un act de justiție, Națiunile Unite îndeplinindu-și o obligație pe care o au față de poporul vietnamez, care a plătit un greu tribut de sînge pentru apărarea acestor principii.Trecindu-se la vot, 13 din cele 15 țări membre ale Consiliului de Securitate s-au pronunțat în favoarea admiterii în O.N.U. a celor două state vietnameze, înregistrîndu-se o abținere (Costa Rica) și un vot împotrivă, cel al Statelor Unite. întrucît S.U.A. sint membru permanent al Consiliului de Securitate, cu drept de veto, votul delegației americane a împiedicat adoptarea celor două proiecte de rezoluție care recomandau admiterea celor două state vietnameze in O.N.U.într-o declarație comună, dată publicității luni seara la sediul din New York al Națiunilor Unite, ambasadorii Nguyen Van Luu și Dinh Ba Thi, observatorii permanenți ai R.D.V. și, respectiv, R.V.S. la O.N.U., au apreciat că in opoziția lor față de admiterea celor două state vietnameze în organizație, Statele Unite se află izolate și și-au exprimat convingerea că apropiata sesiune a Adunării Generale va dovedi sprijinul larg al majorității membrilor Națiunilor Unite față de cererile de intrare în O.N.U. ale R.D.V. și R.V.S., care va determina retrimiterea problemei spre examinare Consiliului de Securitate.

— La New York a fost dată publicității introducerea la raportul anual al secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, cu privire la activitatea organizației în perioada ce a trecut de la sesiunea precedentă a Adunării Generale, document care conține și o serie de concluzii privind rolul, realizările și neajunsurile organizației în cei 30 de ani ce se împlinesc de la înființarea acestui for internațional. Raportul constituie, în mod tradițional, o analiză a situației internaționale și a rolului O.N.U. în armonizarea eforturilor statelor pentru găsirea de soluții general acceptabile problemelor politice, economice și sociale ale lumii.în introducerea la raport sînt trecute în revistă o serie de evenimente și dezvoltări pozitive din viața internațională și din activitatea O.N.U., între care eforturile pentru întronarea în lume a principiilor legalității și justiției, pentru întărirea securității în diferite regiuni ale globului, în special în Europa. încetarea războiului din Indochina — apreciată ca unul din evenimentele marcante ale anului — extinderea cooperării economice și tehnico-științifi- ce între state. în legătură cu evoluția vieții politice pe continentul european, în introducerea la raport este salutată încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate si cooperare europeană de la Helsinki, arătîndu-se că pe baza Actului final al acestei importante reuniuni, semnat de șefii de stat și de guvern ai celor 35 de țări participante, poate fi menținută și întărită pacea în Europa, se poate desfășura o largă cooperare economică și culturală între națiunile de pe continent.Referindu-se la unele neajunsuri din activitatea organizației, îndeosebi la rezultatele nesatisfăcătoare în domeniul dezarmării, secretarul general al O.N.U. subliniază că, în perioada următoare, statele lumii trebuie „să treacă de Ia deliberări la acțiune, de la confruntare Ia cooperare". Apreciind că O.N.U. este departe de a juca un rol suficient în înfăptuirea unor măsuri de dezarmare, Kurt Waldheim a arătat că eforturile în domeniul dezarmării trebuie să se bucure de prioritate absolută în activitatea organizației.

După ce amintește că, în prezent, volumul total al cheltuielilor militare mondiale se apropie de 300 miliarde dolari anual și că în lume se vînd în fiecare an arme în valoare de 20 miliarde dolari, introducerea la raport conchide că niciodată în timp de pace nu a fost acumulată o asemenea cantitate de mijloace de ducere a războiului. „Faptul că trăim în continuare sub amenințarea unor arme dintre cele mai distrugătoare din istoria omenirii — se menționează in document — reprezintă un eșec de o extremă gravitate pentru comunitatea internațională". Secretarul general al O.N.U. relevă urgenta unor măsuri efective și prioritare în domeniul opririi cursei înarmărilor și dezarmării, în primul rînd al dezarmării nucleare, declarîndu-se, între altele, pentru crearea de zone denuclearizate în diferite regiuni ale globului, prin negocieri între țările interesate, însoțite de garanții de securitate corespunzătoare din partea puterilor nucleare. Kurt Waldheim apreciază că zonele denuclearizate astfel create ar putea servi și ca mijloc de cooperare regională între țările respective,. pentru a beneficia de aplicarea energiei nucleare în scopuri pașnice, economice.Un loc important in introducerea la raport îl ocupă situația din Orientul Apropiat. în lunile viitoare, arată secretarul general al O.N.U., vom avea de făcut față unor noi situații de criză in Orientul A- propiat, dacă negocierile în curs nu vor progresa, prin voința și spiritul de cooperare al părților interesate, către rezultate concrete, care să netezească terenul pentru etapele următoare ale unei reglementări de ansamblu, inclusiv soluționarea satisfăcătoare a problemei palestinene. „Cred, arată K. Waldheim, că această parte de importanță crucială a lumii nu va redeveni un teatru de război cu consecințe multiple și imprevizibile și că O.N.U. va putea să continue să se achite din ce în ce mai bine de rolul constructiv pe care l-a avut în Orientul Apropiat de mai multă vreme".în ce privește problemele cooperării economice internaționale, se pune accent pe cerințele de a se intensifica cooperarea internațională șî acțiunile O.N.U. pentru ajutorarea țărilor in curs de dezvoltare.

LIMA 12. — Corespondentul nos
tru transmite : In orașul Trujillo 
a avut loc inaugurarea primei etape 
în activitatea de producție a fabri
cii de mașini-unelte „Andine" — 
întreprindere mixtă peruano-ro- 
mână. La festivitate au participat 
ministrul peruan al industriei și tu
rismului, Alberto Jimenez de Lu
do, și ambasadorul țării noastre la 
Lima, loan Comănescu, alte per
soane oficiale, specialiști peruani 
și români.

Alberto Jimenez de Lucio a re
levat, cu acest prilej, că fabrica 
de mașini-unelte „Andine" — ex

presie a colaborării și cooperării 
rodnice dintre Peru și România — va 
deveni in curind o întreprindere de 
mare importanță pentru dezvoltarea 
industrială a Perului. La rîndul său, 
ambasadorul român a evidențiat 
faptul că realizarea acestui obiec
tiv economic constituie un rezultat 
important al activităților desfășu
rate în vederea traducerii în viață 
a hotărîrilor adoptate cu privire la 
dezvoltarea colaborării bilaterale, 
cu prilejul convorbirilor la nivel 
înalt dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Juan Ve
lasco Alvarado.

Tailanda și Australia se pronunță pentru
desființarea blocului S. E. A. T. O.CANBERRA 12 (Agerpres). — Ministrul de externe al Tailandei, Cha- tichai Choonhavan, și-a încheiat vizita la Canberra, unde a fost primit de primul ministru al Australiei, Gough Whitlam, și a avut convorbiri cu omologul său australian. Donald Willesee.în cadrul unei conferințe de presă, Choonhavan a declarat că Tailanda

și Australia au căzut de acord asupra necesității desființării cît mai curind posibil a S.E.A.T.O. (Organizația Tratatului Asiei de Sud-Est). Ministrul tailandez a relevat că cele două țări vor supune Consiliului ministerial al S.E.A.T.O. propunerea desființării organizației pe etape e- șalonate în maximum trei ani.
ORIENTUL APROPIAT

Reuniune la Cairo consacrată examinării răspunsului israelian 
la ultimele propuneri egiptene de dezangajare în SinaiCAIRO 12 (Agerpres). — Președintele R. A. Egipt. Anwar El-Sadat, a conferit, luni, cu vicepreședintele Hosni Mubarak, cu primul ministru Mahmoud Salem, cu vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Ismail Fahmy, și cu ministrul apărării, generalul Mohamed Abdel Ghany El Ganassy — informează cotidianul cairot „Al Ahram". Reuniunea dintre șeful statului și principalii săi consilieri politici, scrie „Al Ahram", a fost consacrată examinării „unor importante probleme politice".Șeful statului egiptean a convocat pe principalii săi consilieri după ce l-a primit pe ambasadorul Statelor Unite la Cairo. Hermann Eilts. care

i-a transmis răspunsul israelian la ultimele propuneri egiptene privind realizarea unui nou acord de dezangajare a forțelor militare în Sinai, în vederea continuării procesului de dezangajare in regiune. în timpul întrevederii, ambasadorul american a transmis președintelui R. A. Egipt un mesaj din partea președintelui. Gerald Ford — relatează ziarul „Al- Akhbar". Totodată, ambasadorul Eilts a informat pe președintele Anwar El-Sadat despre convorbirile pe care secretarul de stat Henry Kissinger le-a avut, la Washington, cu ambasadorul israelian în Statele Unite.
Convorbiri 

polono - sovieticeVARȘOVIA 12 (Agerpres). — Alexei Kosighin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și-a încheiat, marți, vizita de prietenie în R.P. Polonă, transmite agenția T.A.S.S.în ultima zi a vizitei, el a avut o întilnire cu Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P. Au fost examinate, cu acest prilej, probleme legate de dezvoltarea multilaterală a colaborării dintre Uniunea Sovietică și Polonia. A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri în probleme internaționale actuale, în special in legătură cu rezultatele de importanță istorică ale Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa.

de presă transmit:

Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu despre 
preocupările actuale ale Republicii Vietnamului de SudSAIGON 12. — Trimisul Agerpres transmite : în cadrul unei întîlniri cu un grup de ziariști din țări socialiste aflați la Saigon, președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Huynh Than Phat, a făcut o amplă prezentare a situației actuale în țară. După ce a subliniat semnificația victoriei istorice de la 30 a- prilie, președintele G.R.P. a vorbit despre primii pași în instaurarea și consolidarea puterii revoluționare, în restabilirea activității economice și în stabilizarea vieții poporului. Pe plan economic, prin eforturile proprii și cu sprijinul țărilor frățești, au fost făcuți pași însemnați pe calea vindecării rănilor războiului și a restabilirii activității. Numeroase întreprinderi âu sporit producția. în unele unități depășindu-se de 2—3 ori nivelul din trecut. în prezent, sectorul de stat deține 70 la sută din industria țării prin preluarea bazelor de producție aparținînd conducătorilor regimului-marionetă, militarilor, elementelor burgheziei na-

ționale care au părăsit țara înainte de eliberare.în continuare, Huynh Than Phat a arătat că, în prezent, apare cu și mâi mare pregnanță sarcina importantă de a crea condițiile pentru reunificarea țării, care este nu numai o aspirație profundă a poporului, ci și o cerință obiectivă a revoluției vietnameze. Cei 30 de ani de luptă au demonstrat că poporul vietnamez este unit și că nici o forță nu-1 poate diviza.Răspunzînd unei întrebări referitoare la relațiile dintre R.V.S. și România. Huynh Than Phat a declarat : „Doresc să transmit. în numele Frontului National de Eliberare si al Guvernului Revoluționar Provizoriu, salutul și felicitările noastre partidului, poporului și guvernului român și să exprim gratitudinea noastră fată de ajutorul acordat de poporul și guvernul român în lupta noastră de eliberare din trecut și în reconstrucția economică din prezent. Totodată. îmi exprim speranța că prietenia dintre popoarele celor două țări va fi permanent consolidată si întărită".

Reprezentanții celor șap
te state în cnrs de te- 
VOltare întruniți de sîmbătă la Geneva pentru a-și coordona pozițiile în vederea reluării dialogului dintre țările producătoare și cele consumatoare de petrol și materii prime și-au încheiat, ieri, dezbaterile, într-un comunicat dat publicității se arată că s-a procedat la un schimb de opinii asupra celor mai adecvate baze pentru reluarea reuniunii pregătitoare a proiectatei conferințe în problemele energiei și materiilor prime.

0 delegație economică 
guvernamentală a K. 0. 
Vietnam a sosit la Pekin pentru a întreprinde o vizită oficială în R. P. Chineză, la invitația guvernului acestei țări. Delegația este condusă de către Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, vicepremier al guvernului.

Noul guvern militar ni
gerian a pus 'n libertate 50 de persoane, între care cinci ofițeri ce au luat parte la lovitura militară de stat din ianuarie 1966 — se arată într-un comunicat oficial difuzat la Lagos. Comunicatul relevă, în a- celași timp, că noile autorități nu vor tolera nici un act care ar putea afecta stabilitatea economică, politică și socială a Nigeriei.

Negocierile în problema 
Canalului Panama dintre sta_ tele Unite și Republica Panama, întrerupte în cursul lunii aprilie, vor fi reluate în primele zile ale lunii viitoare, au anunțat autoritățile panameze.

Președintele liganista- îlUlUÎ, Mohammed Daud, a primit pe long Niăng Săp, președintele Comitetului Popular Central al R.P.D.C., trimis special al președintelui R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen. în timpul întrevederii, președintelui Afganistanului i-a fost înmînat un mesaj din partea președintelui R.P.D. Coreene.ConsUml guvernatorilorFondului Monetar Interaa-Precum ?■ oficialități aleBăncii Mondiale se vor reuni, la 1 septembrie, la Washington, pentru a discuta situația economică in lume. Vor fi abordate probleme legate de modalitățile de reglementare a plăților in aur intre băncile centrale și de posibilitatea creării unor noi mijloace de plată în comerțul internațional.Elveția a acceptat invitația cei-a fost adresată de către miniștrii de finanțe ai „celor nouă" de a participa, la 22 septembrie, la Bruxelles, la discuțiile asupra unei eventuale asocieri a sa la așa-numitul „șarpe monetar" vest-european.
Negocierile S.fi.L.T. La Ge- neva a avut loc, marți, o nouă în- tîlnire a delegațiilor sovietică și a- mericană participante la negocierile pentru limitarea armamentelor strategice (S.A.L.T.).
Un congres internațional pe tema „Psihologia omului și creșterea economică" se desfășoară ia Copenhaga. Participă peste 800 de specialiști de renume din domeniile psihiatriei, filozofiei, economiei și sociologiei, din 50 de țări.

nice și elementele extremiste, în cursul cărora 5 persoane au fost ucise. iar citeva zeci rănite.
Compania producătoare 

de automobile „British Ley- 
land", cea mai mare de acest gendin Marea Britanie, a trecut, practic. sub controlul statului, care a preluat 80—90 la sută din acțiunile ei. Pe viitor, ea se va numi „British Leyland Limited".

Programul Alimentar 
Mondial — instituție a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.) — a ho- tărit să acorde Pakistanului, grav lovit de inundații, un ajutor în alimente în valoare de trei milioane dolari.

A încetat din viață Geor
ges Delamare, cuno’scut puni- cist și literat francez, autorul primului „radio-jurnal" în limba franceză, realizat în anul 1923 și emis de un post instalat pe turnul Eiffel, în timpul celui de-al doilea război mondial. Delamare a făcut parte din Rezistenta franceză.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

LIMA

„Marcona a devenit peruană"
Naționalizarea unui mare complex minier

TOKIO

Irlanda de Hord 8 cunoscut în ultimele zile o serioasă înrăutățire a situației, incidentele înregistrînd o amploare fără precedent în cele șase luni care au trecut de la intrarea în vigoare a „armistițiului" proclamat de aripa provizorie a organizației ilegale Armata Republicană Irlandeză. De sîmbăta trecută și pînă ieri, în provincie s-au produs numeroase atacuri și explozii cu bombe, ciocniri între trupele brita

Formarea noului 
cabinet argentineanBUENOS AIRES 12 (Agerpres). — Noul guvern argentinean — al treilea constituit în decurs de aproape o lună — a depus jurămîntul în fața președintelui Maria Estela de Peron. Din cei opt membri ai actualei e- chipe guvernamentale, trei și-au menținut portofoliile deținute în cabinetul anterior. Este vorba de miniștrii economiei, apărării și justiției. în actualul guvern sînt reprezentate sectoare mai largi, inclusiv armata, prin numirea colonelului Vicente Damasco ca ministru de interne. Portofoliul afacerilor externe a fost încredințat lui Carlos Federico Robledo, fost ministru al apărării. Sindicatele sînt, de asemenea, reprezentate în guvern prin Carlos Ruckhaus, lider sindical, ministrul muncii.

Masai tie restructurare

„Marcona este a noastră", „S-a născut Hierroperu — o nouă realitate a experienței peruane". Iată titlurile prin care ziarele din Lima anunțau cu vădită satisfacție naționalizarea complexului minier Marcona de către guvernul revoluționar al forțelor armate. „Marcona a intrat pe poarta principală a realizărilor revoluției peruane" — se arată într-un mesaj al președintelui republicii, general de divizie Juan Velasco Alvarado, care pune in lumină .. însemnătatea actului de naționalizare pentru aprofundarea procesului revoluționar, pentru afirmarea suveranității țării.

Complexul respectiv — dispunînd de cele mai mari zăcăminte de minereu de fier de pe coasta sud-americană a Pacificului — era exploatat de către o filială a întreprinderii transnaționale „Marcona Mining Company", care — așa cum se arată în de- cretul-lege de expropriere — a încălcat legile țării și a acționat împotriva intereselor statului peruan, în activitățile de comercializare. Marcona a folosit sisteme de camuflare a profiturilor sale reale, ceea ce, împreună cu evaziunile fiscale, a dus la micșorarea intrărilor de devize în Peru.Acum, locul vechii societăți monopoliste a

fost luat de societatea națională „Hierroperu". Actul de naționalizare ilustrează fermitatea cu care guvernul revoluționar al forțelor armate acționează pentru consolidarea suveranității naționale asupra resurselor naturale ale țării, în cuvintarea rostită de ministrul energiei și minelor, general de divizie Jorge Fernandez Maldonado, cu prilejul naționalizării, se relevă că acest act răspunde „intereselor supreme ale națiunii de a proteja industria fierului, temelia principală a industriei sale siderurgice, a dezvoltării multilaterale a țării".
Eugen POP

Raportul Consiliului guvernamental japonez pentru problemele structurii industriale, publicat recent, consideră perioada pină în anul 1985 drept o etapă de tranziție spre o economie cu un consum redus de energie și materii prime. Documentul prevede că, in această perioadă, se vor înregistra ritmuri mai reduse de dezvoltare economică și avertizează asupra tendințelor de cronici- zare a șomajului, chiar dacă acest fenomen nu va atinge proporțiile din țările occidentale industrializate. Se pornește de la premisa că ritmul real de dezvoltare economică va fi de aproximativ 2 Ia sută în anul financiar

1975, de 7 la sută în perioada 1977—1980 și 6,5 la sută în anii 1981—1985.Prin promovarea tehnologiei intensive și dezvoltarea cu precădere a ramurilor industriale cu un înalt grad de prelucrare, bazate pe realizarea unor produse de mare valoare, cu un consum cît mai scăzut de energie și resurse, se va ajunge la mutații semnificative în ce privește ponderea diferitelor sectoare ale economiei nipone. Industria extractivă, cea a lemnului, agricultura și pescuitul își vor reduce ponderea în produsul național brut, de la4.4 la sută în 1970, la2.4 la sută în anul 1985. Industria de prelucrare și transportu-

economfcarile își vor spori, în schimb, contribuția la produsul național brut de la 60 la 64 la sută.în ce privește structura comerțului exterior, ponderea petrolului în totalul importurilor nipone se va reduce de la 30 la sută în 1970, la 28 la sută în 1985, iar a celorlalte materii prime — de la 9 la 6 la sută.Toate aceste măsuri preconizate de guvernul japonez sînt menite. așa cum se subliniază în cercurile o- ficiale din Tokio, să determine acele restructurări care să permită o adaptare a economiei nipone la noile condiții, generate de criza de energie și de materii prime.
Paul DIACONU

în pregătirea conferinței privind 
viitorul constituțional al RhodesieiLUSAKA 12 (Agerpres). — Conferința privind viitorul constituțional al Rhodesiei va avea loc, fără nici un fel de condiții prealabile, pînă la 25 august, în zona podului de cale ferată Victoria, care asigură legătura între Zambia și Rhodesia — se arată într-un comunicat publicat, marți, simultan la Lusaka și Salisbury.Conform acordului intervenit, la convorbiri participă lideri ai mișcării de eliberare națională a poporului Zimbabwe și premierul Ian Smith, șeful regimului de la Salisbury. Delegația Congresului Național African (A.N.C.) va fi condusă de Abel Mu- zorewa, președintele A.N.C.După cum s-a mai anunțat, problema convocării conferinței privind viitorul constituțional al Rhodesiei a constituit, în ultima vreme, obiectul unei intense activități diplomatice desfășurate de liderii mișcării de e- liberare națională din Rhodesia. Reuniți în cursul lunii iulie la Dar Es Salaam, în vederea examinării evoluției evenimentelor din Rhodesia,' a stadiului și perspectivelor luptei po

porului Zimbabwe împotriva regimului instalat ilegal la Salisbury prin declararea unilaterală a independenței, conducătorii mișcărilor de eliberare națională au dat publicității un comunicat în care și-au făcut cunoscută intenția de a participa la lucrările unei conferințe constituționale in afara frontierelor Rhodesiei. Organizarea conferinței, se arăta în comunicatul menționat, este necesară pentru instaurarea principiului de guvernare a majorității în Rhodesia, iar hotărîrea A.N.C. de a lua parte la lucrări este dictată de rațiunea de a evita" continuarea vărsărilor de singe în Rhodesia. Cu același prilej, liderii mișcării de eliberare națională și-au făcut cunoscută hotărîrea de a intensifica lupta armată și de a generaliza atacurile împotriva regimului rasist rhodesian, în cazul în care autoritățile de la Salisbury nu vor da curs propunerii Congresului Național African de a accepta convocarea, în decurs de o lună, a conferinței privind viitorul constituțional al Rhodesiei.

DE PRETUHNDEN1
• COMPUTERUL ÎN 

AJUTORUL AGRICUL
TURII. După cum au demonstrat experiențele efectuate în R. S. S. Estonă, mașinile electronice de calcul pot contribui la sporirea considerabilă a recoltelor. Computerul este alimentat cu date privind caracteristicile solului și informații despre plantele ce urmează a fi cultivate pe loturile respective. Pe baza lor, mașina calculează perioada cea mai favorabilă și cantitatea optimă de îngrășăminte ce urmează a fi administrată. Cunoașterea acestor date duce la o fertilizare mai bună a terenului și, în consecință, Ia obținerea de recolte sporite.

• LASERUL CONFIR
MĂ NEVINOVĂȚIA LUI 
DREVFUS. După 75 de ani a putut fi dovedită fără echivoc nevinovăția căpitanului francez Alfred Dreyfus. Acuzat, in 1893, că ar fi comunicat ambasadei germane din Paris planuri militare secrete, Dreyfus a fost condamnat și deportat pe i Insula Dracului. Dosarul a fost clasat în 1900, după demascarea adevăratului spion și reabilitarea lui Dreyfus, dar mulți francezi continuau să se îndoiască de nevinovăția acestuia. Recent, experți ai unui centru de cercetări din Paris au redeschis dosarul. Ei au analizat cu raze laser — capabile să identifice cele mai fine detalii ale scrisului — mai multe scrisori ale lui Dreyfus și Esterhazy, adevăratul spion. în urma acestei analize, s-a stabilit definitiv că Dreyfus-nu a fost implicat în afacerea de spionaj care a făcut atîta vîlvă.

• APARAT PENTRU 
DETERMINAREA GRA
DULUI DE OBOSEALĂ. La Centrul de cercetări pentru psihologia și fiziologia muncii din Sofia a fost construit un a- parat cu ajutorul căruia se poate determina cu exactitate gradul de oboseală a omului, înregistrînd vibrațiile mușchilor, aparatul stabilește capacitatea de coordonare a miinilor — unul din indicii de bază privind oboseala. Astfel de aparate pot fi instalate la orice loc de muncă, oferind posibilitatea de a studia variațiile puterii de concentrare în timpul procesului de muncă.

* SĂNĂTATE SCUM
PĂ. Potrivit revistei „U. S. News and World Report", populația S.U.A. cheltuiește în acest an pentru ocrotirea sănătății 115 miliarde dolari, respectiv cu zece la sută mai mult decît în anul trecut și de trei ori mai mult ca acum zece ani. Plata pentru o zi de spitalizare a crescut în medie, în ultimii patru ani, de la 64 dolari la 84 dolari. Fiecare american va cheltui în acest an pentru îngrijire medicală în medie 530 de dolari. Cu alte cuvinte, menționează revista, ocrotirea sănătății îl costă pe cetățeanul de rînd al S.U.A. aproximativ o lună de muncă pe an.

• MUZICA ÎN EDU
CAȚIA COPIILOR, o ex- periență care se efectuează de opt ani la un număr de 90 de școli din landul vest-german Bavaria a evidențiat încă o caj- litate a muzicii. Prin introducerea la elevii din clasele mici a unui program intensiv de cultură muzicală s-a observat o creștere simțitoare atît a calităților intelectuale, în special a capacității de concentrare, cit și a celor fizice, copiii dovedin- du-se mai vioi și mai re- zistenți. Aceste rezultate au fost confirmate și de experimente făcute la Universitatea din Salzburg (Austria) : aici, după doar 3 luni de „cursuri" combinate (muzică și mișcare fizică), s-a observat o amelior rare simțitoare a atenției și concentrării.

dinîn800
• CLĂDIRI AMENIN 

ȚAȚE. Municipalitatea Stockholm 2ste în alertă, urma constatării că pestede edificii din capitala suedeză sînt sortite prăbușirii. Cercetările autorităților au stabilit că nivelul apelor subterane a scăzut inexplicabil in ultimul timp, formind uriașe pungi de vid sub numeroase clădiri, a- menințindu-le astfel cu surparea. Printre edificiile periclitate se află și cea a vechiului parlament suedez.
• SMOG ALARMANT. Locuitorii Bonn-ului au inhalat, timp de 11 zile, un gaz o- trăvitor, extrem de periculos, a declarat ziarului „Die Welt" profesorul. vest-german Karl Heinz Becker. Este vorba de un compus al ozonului, care, în timpul recentei canicule, s-a activat peste cota considerată admisibilă. A fost semnalată prezența a 135 de particule de ozon la un miliard de particule de aer, acest procent ridicat puțind duce la infestarea atmosferei. Capitala R.F.G., a declarat profesorul Becker, îndeplinește toate condițiile geografice pentru apariția acestui fenomen meteorologic cunoscut de specialiști sub numele da „smogul Los Angeles".
• RECORD SPEOLO

GIC. O echipă de speologi francezi a coborît la o adînci- me de 1 270 metri în grota de la Pierre Saint-Martin, situată în sud-estul Franței. Acțiunea speologilor reprezintă un adevărat record mondial în materie de expediții subterane. Cercetările efectuate în această grotă, de fapt un sistem întreg de peșteri legate între ele prin coridoare, sînt efectuate sub auspiciile Asociației internaționale pentru cercetări speologice.
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