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MAREA ÎNTRECERE
SOCIALISTĂ Șl

MARILE El OBIECTIVE
Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Slobozia este con
siderat. pe drept cuvînt, centrul 
vital de alimentare cu vitamine 
a ogoarelor Bărăganului. Intrat 
în funcțiune în acest cincinal, 
combinatul dispune de utilaje 
și instalații moderne, de mare 

randament șl complexitate

Un V pe cer...
Plecînd au scris un V pe cer cocorii : 
Victoria venea cu pașii falnici, 
Cu sînge drumul i-l trasau feciorii 
Pe urma fearei naintînd năvalnici.

Ziua de 23 August, marea sărbătoare a poporului nostru, este în- tîmpinată, în întreaga țară, într-o atmosferă de puternică efervescență creatoare pentru realizarea planului și a angajamentelor, pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen. Prin faptele lor de zi cu zi, prin munca lor fără preget, comuniștii, toți oamenii muncii își a- firmă capacitatea de a obține realizări cantitativ și calitativ superioare, pe măsura sarcinilor trasate de partid, la nivelul exigențelor formulate de recenta Plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale. Și este firească dorința fiecăruia de a întîmpina marea sărbătoare dind, ca și pînă acum, tot ce are mai bun ca putere de muncă, pricepere și inițiativă, prin realizări care să marcheze succese tot mai mari în acest ultim an al cincinalului, creînd astfel o bază trainică pentru trecerea la înfăptuirea prevederilor viitorului cincinal.După cum se știe, pînă în prezent au anunțat înfăptuirea prevederilor întregului cincinal colectivele din industria Capitalei și a patru județe : Suceava, Covasna, Botoșani și Satu-Mare; pe ansamblul țării, numărul unităților economice care au raportat acest succes crește zi de zi. Demne de remarcat sînt succesele obținute în întrecere într-o serie de ramuri și subramuri din industrie în acest an. Astfel, pînă la începutul lunii august au dat peste prevederi : e- nergeticîenii — 42 milioane kWh energie electrică ; minerii — 169 000 tone cărbune ; siderurgiștii — 39 000 tone fontă, peste 13 000 tone oțel și 84 000 tone cocs ; constructorii de mașini — aproape 500 de strunguri, precum și motoare electrice, produse ale industriei electronice, transformatoare, tractoare, autocamioane, rulmenți ș.a.Am putea, desigur, continua șirul unor asemenea exemple oprindu-ne asupra succeselor pe care le obțin oamenii muncii din toate sectoarele industriei. Sînt fapte care atestă că planul și angajamentele asumate în întrecere sînt realiste, că stă in puterea colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni să muncească mai bine, cu randamente în continuă creștere. Și nu încape nici o îndoială că zilele următoare vor aduce noi și noi succese remarcabile în marea întrecere.In continuare, în toate unitățile -■'' ■' -industrie, în centrul atenției ucer&jr de întreprinderi, a or- ' sMizațiilor de partid, a tuturor colectivelor, trebuie să se afle — ca un obiectiv esențial — îndeplinirea Integrală a planului la fiecare produs, la toți indicatorii calitativi : creșterea productivității muncii, reducerea costurilor do producție și in special a cheltuielilor materiale. înnoirea și modernizarea produselor, ridicarea calității producției, volumul beneficiilor. Aceasta este cerința cardinală, esențială a întregii activități din industrie și pentru înfăptuirea ei nu trebuie precupețit nici un efort, trebuie concentrate întreaga capacitate creatoare, energiile si inițiativa tuturor oamenilor muncii din întreprinderi.Acolo unde din anumite motive — în multe situații datorită calamităților naturale din iulie — s-au înregistrat rămîneri în urmă, este 
, de datoria organizațiilor de partid

să asigure o amplă mobilizare colectivelor pentru recuperarea restanțelor.Desigur, lichidarea neîntîrziată a tuturor restanțelor existente în realizarea planului cere pretutindeni un efort bine gîndit, o bună organizare, ordine șî disciplină în toate compartimentele, respectarea cu strictețe a tuturor sarcinilor ce revin fiecărui om al muncii..— de la muncitor la director. Prin măsuri operative să se stabilească cu rigurozitate sarcini concrete pentru fiecare secție, pentru fiecare formațiune de lucru, pentru fiecare loc de muncă, să se asigure toate condițiile pentru realizarea lor — documentațiile, sculele și dispozitivele necesare, aprovizionarea ritmică cu materiale și cu piese șl sub- ansamble din cooperare. Activitatea de producție se poate desfășura normal numai și numai dacă fiecare lucrător își face din plin datoria, începînd de la planificare și programare și pînă la aprovizionare, producție și desfacere.Se cuvine a preciza cu toată .claritatea că redresarea activității productive, intrarea „in normal" se realizează efectiv numai cînd toate restanțele intervenite la un moment dat sînt lichidate, cînd este asigurată realizarea ritmică, integrală a planului. în acest sens, un accent deosebit trebuie pus pe îmbunătățirea activității în întreprinderi care produc utilaje tehnologice pentru industria metalurgică, vagoane de marfă, frigidere, îngrășăminte chimice, ciment — sortimente la care s-au înregistrat a- numite rămineri in urmă.. în a- ceste unități, ca și în toate întreprinderile care mai au restanțe, trebuie să se întreprindă măsuri e- nergice pentru a asigura recuperarea integrală a restantelor Ia producția fizică, încă în această lună.Cu maximă operativitate trebuie să se acționeze pentru lichidarea restanțelor în acele unități care au înregistrat rămîneri in urmă la realizarea planului de export. Cit privește unitățile care și-au propus să-și majoreze angajamentele, este de precizat că suplimentarea producției poate căpăta girul utilității și eficientei numai dacă mărfurile produse au desfacerea asigurată, sînt necesare economiei și sint solicitate la export. în acest sens, sînt de apreciat angajamentele asumate de o serie de colective de întreprinderi ca acelea de la „Unio“-Satu- Mare, combinatul siderurgic Hunedoara, „Electroputere“-Craiova, combinatul chimic Borzești ș.a. de a suplimenta substanțial planul la export în acest al doilea semestru al anului. Esențial este însă că pretutindeni să se acționeze cu fermitate pentru realizarea ritmică, la timp și în condiții calitative ireproșabile a fondului de marfă, ur- mărindu-se zilnic respectarea contractelor și expedierea produselor destinate exportului.Comuniștii, organele și organizațiile de partid poartă o mare răspundere pentru realizarea tuturor sarcinilor de plan și a angajamentelor, pentru întronarea unei ordini și discipline desăvîrșițe în întregul proces productiv. Totodată, in aceste zile de maximă mobilizare a eforturilor tuturor colectivelor, revine ea o îndatorire esențială pentru specialiști din ministere și centrale să participe efectiv, la fața locului, în întreprinderi. Ia solutionarea operativă și eficientă a tuturor problemelor care se ivesc. )

August--iRiiă recordpe toate ș;OOTȘr-eîe
e Pe numeroase șantiere de Investiții de pc întreg cuprinsul țării se lucrează, în aceste zile din ajunul marii sărbători de la 23 August, în ritm intens, în scopul reducerii termenelor stabilite și punerii în funcțiune mai devreme a unui număr cît mai mare de noi obiective și capacități de producție din planul anului 1975. Pînă acum, unitățile Ministerului Construcțiilor Industriale au dat în circuitul productiv 318 capacități. din care 15 erau prevăzute a intra în exploatare în lunile august- decembrie. Datele centralizate Ia minister evidențiază posibilitatea ca, în luna august, să fie puse în funcțiune circa 70 de capacități de producție. Pentru realizarea acestui important volum de investiții, pe fiecare șantier au fost luate măsuri hotărîte în vederea urgentării lucrărilor de montaj al utilajelor tehnologice, participării la aceste lucrări a unui număr sporit de specialiști și formații de montori.

o La termocentrala Rovinari, e- chipa de constructori condusă de Gheorghe Pănoiu. de la grupul de șantiere construcții-instalații Rogo- jelu, a finalizat lucrările la coșul de fum de 220 metri. Realizat în termenul stabilit în graficele de șantier, acesta este cel de-al 18-lea coș
gust, noul cuptor să elaboreze prima șarjă de oțel.e Pc șantierele amenajării hidroenergetice de pe Someș, lucrări de mare importanță și complexitate se desfășoară în ritm susținut. în zona barajului de la IT„“— L -- ,-~-

® Vor fi puse în funcțiune pînă la sfîrșitul lunii 70 de 
noi capacități de producție ® Lucrări de mare com
plexitate pe șantierele hidroenergetice de pe Someș 
® 866 apartamente înainte de termen în județul Bihor

de fum înălțat de către colectivul amintit, la diferite termocentrale a- părute pe harta energetică a țării.® Constructorii celui de-al 4-lea cuptor electric de 65 tone din cadrul Combinatului de oțeluri speciale Tirgoviște — prevăzut să intre în exploatare în luna septembrie a a- cestui an — au înregistrat în ultimul timp un ritm de execuție superior prevederilor stabilite. Sînt create condiții ca, în cinstea zilei de 23 Au-

Fîntîneie se fac pregătiri intense pentru începerea acumulării apei în lac. Se lucrează cu forțe sporite la montarea vanelor, a altor instalații și la galeria forțată. La centrala Mă- rișelu se execută una dintre cele mai • importante operații — montarea distribuitorului, element de mare rezistență, care face legătura între blindajul galeriei forțate și carcasele turbinelor. La realizarea cu rapiditate a acestei lucrări dau dovadă de o înaltă măiestrie formațiile conduse de Dumitru Maftei, Gavrilă Jaucă și Emeric Deac.

Trecuse luna lui August. Departe,
La Nord și Vest era prâpăa și moarte, 
Dar inima Partidului în țară 
îi plămădea vieții primăvară.

Era pe șes atîta roșu mac
Și cruci de lemn în loc de cruci de grîu, 
Și purpur în văzduh era și-n rîu I

Și 'nuinta ne-nfrînt omul sărac 
Cu viitoru-n piept, și arma-n mînă, 
Ca strămoșeasca vatră să rămînă.

IN ZIARUL DE AZI

Mihai BENIUC

— Ce zi e azi TDintre ocupanții microbuzului, treji eram doar eu și șoferul. Omul de la volan primise ordin : îi duci pe la casele lor. Veneam de la termocentrală. Ceilalți dormeau. De două zile nu puseseră geană pe geană. Somn de plumb. Bărbiile sprijinite în piept. Omul cu întrebarea e maistru. N-a așteptat răspuns. A adormit iar. Se numește Vasile Neguț, 37 de ani, comunist. N-a fost pe acasă de trei zile. Ultima noapte am petrecut-o cu ei, lingă ei...De trei sferturi de oră noul grup producea, era conectat la sistemul energetic național. Evenimentul s-a produs la 6 și patruzeci și cinci de minute. S-au găsit o mulțime care mi-au explicat. m-au „bombardat" cu amănunte. Unele special pentru ziariști — „poante". Alții însă, asemenea lui Vasile Neguț. sînt mai taciturni. Om de bază. Știam că dacă-1 voi întreba, răspunsul va fi aidoma cu cele primite cu luni în urmă, după punerea în funcțiune a grupurilor 1 și 2. Că, adi

că. n-a fost ușor. Urma cufundarea in muțenie. Așa că pentru Neguț am rămas în centrală toată noaptea. Să văd ce se ascunde după acel „n-a fost ușor". Să observ omul. Știam că era acolo, cu toate că directo-

Oțelâria nr. 2 — una din ultimele premiere productive de pe platforma 
siderurgică din Galați — aduce cu sine o serie de noutăți tehnologice 
de mare eficiență economică, dintre care locul principal îl deține completa 

automatizare a întregului proces productiv■^oto : Sandu Cristian

® De la începutul anului și pînă la 10 august, Trustul de construcții locale Bihor a terminat și predat beneficiarilor din municipiul Oradea și din celelalte orașe și centre mun- ■citorețAi ale județului 866 - sparta- . mente, în medie cu un devans de 64 de zile. Totodată, au fost predate înainte de termen atelierele de practică și internatul școlii speciale nr. 7 din Oradea, o creșă și o grădiniță la Oradea cu aproape 200 locuri, două magazii de cereale de mare capacitate la Valea lui Mihai și Salonta ș. a. (D. Gâță).

Primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, care a întreprins, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu. o vizită oficială de prietenie în țara noastră, a plecat, miercuri, spre patrie.La plecare, pe aeroportul internațional .,Mihail Kogălniceanu". Împodobit cu drapelele de stat ale Republicii Socialiste România si Iranului, cei doi prim-miniștri și-au luat un călduros rămas bun. Oaspeții au fost salutați de Ion Pățan și Vasile Vilcu, de loan Avram și Florea Dumitrescu, miniștri. Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperă
Comunicat comun

@ ÎN ACTUALUL CIN
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DENI

NOAS-

rii Economice Internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de membri ai conducerii unor ministere, reprezentanți ai Consiliului popular al județului Constanța, de alte persoane oficiale.Erau prezenți Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran, și Aii Reza Bahrami, ambasadorul Iranului la București.O gardă militară a prezentat onorul. S-au intonat imnurile de stat ale Iranului și Republicii Socialiste România. Un grup de pionieri a oferit oaspeților buchete de flori.împreună cu primul ministru iranian au plecat persoanele oficiale care l-au însoțit în această vizită.
român o-iranian
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pe Ia patru, eram toropit. Cînd privești munca altora parcă obosești mai rău de- cit dacă ai lucra tu însuti. Am rugat pe cineva să-mi arate un loc unde aș putea ațipi. Păi. in patul lui Ne- guț — mi s-a zis. M-au
Credeți că 

u fost ușor?!
Itinerar brâilean al muncii

rul îl trimisese acasă, să se odihnească.Vasile Neguț însă rămăsese la lucru. Că trebuia să rămînă acolo s-a văzut și fără explicații. Toată noaptea a lucrat unde a fost mai greu. Venea și raporta că „s-a rezolvat", în timp ce alții încă tatonau schemele, aparatura. După care pleca. Lipsea o jumătate de oră. Fix. L-am cronometrat. Către dimineață,

condus In biroul meșterului. „Patul" era de fapt o bancă de lățimea unei scinduri obișnuite și lungă de vreo doi metri. Pe ea zăcea uitată o pernă gon- flabilă, din acelea folosite pe plajă. Am pus-o sub cap și m-am trîntit pe bancă. După un timp m-am trezit. Perna se dezumfla- se. Nu se putea dormi. Am revenit in sala blocului de comandă. Cel care-mi re

comandase „patul" a zîm- bit și-m-a întrebat : „a. sunat ceasul ?“. Apoi, luîn- du-mă de-o parte : „Perna e vinovată. Neguț a înțepat dopul de evacuare a aerului. în treizeci de minute perna se golește și poziția pe bancă devine atît de incomodă incit e imposibil să mai dormi"....Microbuzul continua să-și împartă oamenii pe la case. O frînă bruscă l-a trezit pe Neguț.— Ce zi e azi ?Era duminică. Dimineață și ploaie. L-am rugat : zi-mi, cum a fost ?— Păi, n-a fost ușor. E ceva ușor pe lumea asta ?
★O carte poștală militară datată 13.09.1949. Expediată din Giurgiu. Transcriu ad, literam :„Tovarășe Mihăilă,Vei ști că sînt foarte mulțumit pentru că îmi comunicați' și mie cite ceva mai interesant. Dar îmi pare rău că nu mă bucur și eu

Mircea BUNEA
(Continuare în pag. a III-a)

Nu, nu-i o glumă. Acolo sus, între 1 600 și 2 000 de metri altitudine, se petrece 'o spectaculoasă și d.e-a dreptul incredibilă „corectare" a geografiei : munții se răstoarnă și umplu văile. spre a decoperta cel mai mare zăcămînt de sulf din România. Nici nu știu cînd, parcă peste noapte, a apărut acolo. în marginea golului alpin, un orășel. Flancat de maiestuoșii pinus- combra și de rîurile verzi- albastre ale jnepenilor. o- rașul în care s-au celebrat de-acum căsătorii și în care nou-născuțl gînguresc în cărucioare plimbate... deasupra norilor (foarte ades, plafonul de nori ră- mîne mult sub nivelul noii așezări) încă n-are nume '. Unii îi spun „Poiana Brîndușelor" (în momentul stabilirii amplasamentului, tocmai țîșniseră. din plapuma zăpezii afinate, mii de flăcărui violete, parcă fosforescente). alții îl numesc, simplu. ..Călimării". în orășelul care-și caută un nume se poate schia în miez de iunie, iar centrala termică este obligată să mențină caloriferele fierbinți tot timpul anului : cerul e

aproape, iar răsuflarea muntelui, rece și pătrunzătoare. Și-n acest peisaj, pe care l-ar putea invidia orice stațiune turistică de renume european, in perime-
vatoare puternice, la volanul camioanelor de 27 de tone, ori la manetele buldozerelor cu lama cit o masă de tenis. E de-ajuns însă un singur gest, rotun-

Piscurile

se... mută
trul prin care încă se mai plimbă urșii, sînt smulși în fiecare zi 7 000 metri cubi de rocă : întreaga cantitate ce urmează a se disloca ar ajunge pentru construirea unui terasament de șosea lung cît un sfert din ecuator !Cei care mută munții abia au trecut de 20 de ani (vîrsta medie : 25) ; cînd îi vezi prima oară, îți par neajutorați și pierduti printre comenzile enormelor exca-

jit cu siguranță și dezinvoltură, pentru a înțelege că puștii din Călimani sînt „la înălțime", și la propriu și la figurat — cifra 1600 înscrisă pe cadranul alti- metrului din carieră core- lindu-se. dacă vreți, cu altitudinea morală a acestui tînăr colectiv ce a raportat încă din luna mai îndeplinirea prevederilor planului cincinal !în Călimani soarele se rostogolește repede după

creste, apusul părlnd totdeauna scurt și precipitat. Departe. în zare, se zăresc luminile unui sat de pe valea Bistriței. Pe cealaltă parte a muntelui „Pietrioe- lul“ un șir de luminițe a- lunecă pe valea Mureșului — trenul spre Toplița și Deta. Sus. in șaua dintre Bucovina și Transilvania, e atît de liniște îneît tiuitul sîngelui în capilarele timpanelor, iuțit de altitudine, pare a fi foșnetul norilor ce alunecă dedesubt și dea- supră-ne... Mai sînt doar 10 metri pînă la dezvelirea minereului, toată lumea aici. în Călimani, este emoționată, iar autorul acestor rîndurl a propus ca evenimentul să fie marcat prin- tr-o inscripție fixată pe culmea muntelui „Pîetricelul".— N-ar avea viată prea lungă, zîmbește inginerul Aurelian Leuștean ; acuși vine rindul „Pietricelului". Cît îl vedeți de strașnic, va dispărea.în Călimani, oamenii mută munții.
Mircea Radu 
IACOBAN

PROFESORUL și înaltele sale RĂSPUNDERI
însemnări de 
acad. Nicolae 
TEODORESCU

Societatea noastră socialistă se caracterizează printr-o mișcare de dezvoltare rapidă, etapa actuală fiind consacrată dezvoltării multilaterale. Factorul uman este motorul conștient, mereu activ al progresului în această construcție, care se realizează, în întregul sistem, sub conducerea partidului. Dar pentru ca factorul u- man, constructorul societății noastre, să fie la înălțimea rolului său, este indispensabil ca el să fie format și pregătit, perfecționat continuu, pe măsura obiectelor construcției sociale căreia i se consacră. De aceea, învățămîntul — și în general educația — capătă în Programul partidului o importanță capitală, pornindu-se de la principiul că „școala constituie factorul principal de educare și formare a tinerei generații".Această pregătire pune desigur un .accent deosebit pe latura profesională, esențială pentru încadrarea tuturor oamenilor muncii în ritmul exigențelor cincinalului revoluției teh- nico-științifice. Dar acest accent nu este singurul, fiindcă orice om al muncii în societatea noastră socialistă este și trebuie să fie și un cetățean devotat patriei și poporului. De aceea, Programul, urmărind cu aceeași hotărîre și promovarea principiilor eticii și echității socialiste, subliniază că „Partidul va acționa pentru afirmarea deplină în viața socială a principiilor eticii și echității socialiste, pentru realizarea unor raporturi noi între oameni, bazate pe respect și colaborare". Astfel se concretizează pentru e- ducator, ca factor activ al societății noastre, pe lingă vocația sa de învățător, de constructor al personalității profesionale, și cea de îndrumător civic al tineretului, ca și al celor maturi, vocație tot atit de importantă ca și cea de învățător la toate nivelurile. Fiindcă modelul personalității civice, morale, statuat la noi în principiile e- ticii și echității socialiste, condiționează funcționarea armonioasă a întregului sistem social, în care relațiile de conexiune directă și inversă trebuie să asigure nu numai fiabilitatea — siguranța în funcționare — dar și dezvoltarea continuă, progresul rapid al întregului sistem.Educatorului îi revine rolul nobil de a cultiva în toți Oamenii muncii sentimentul datoriei, dorința de a-și consacra e- nergia, pregătirea și capacitățile profesionale operei grap- dioase care constituie obiectivul suprem al întregii societăți : făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Construind viata nouă a poporului, fiecare membru al societății trebuie să apere construcția căreia îi consacră munca, priceperea și avinturile sale, să-și apere patria cu toată ființa sa. De asemenea, oricărui cetățean îi revine datoria de a apăra temelia orinduirii în care trăiește, de a apăra și dezvolta proprietatea socialistă. A-
(Continuare în pag. a Ii-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA - joi 14 august 1975

FONDURI APROAPE DUBLE PENTRU DOTAREA TEHNICO-EDILITARĂ A ORAȘELORSînt multiple domeniile in care statul acționează permanent — fiecare avem Ia tot pasul dovezi tn acest sens — pentru ridicarea standardului nostru de viață. Unul dintre aceste sectoare îl constituie gospodărirea comunală a orașelor (alimentarea cu apă, canalizarea, transportul public, termoficarea. amenajarea si salubrizarea străzilor etc.). Pentru asigurarea îri condiții tot mai bune a dotărilor tehnico-edilitare necesare. în actualul cincinal au fost prevăzute de la bugetul statului sume considerabile. Ce priorități au existat în cheltuirea acestor fonduri ?
O primă categorie de priorități : a- Ilmentarea cu apă și canalizarea orașelor. Paralel cu executarea obișnuitelor lucrări de extindere a rețelelor în majoritatea localităților. în primii 4 ani ai cincinalului s-au introdus alimentări noi cu apă in 24 de orașe, iar canalizări și epurări de ape în 26. Pe ansamblu, pînă la sfîrșitul cincinalului actual, se vor realiza : pentru alimentarea cu apă — peste 2 700 km aducțiuni, artere și rețele de distribuire, precum si stații de pompare și de tratare cu o capacitate totală de 1,5 milioane mc pe zi ; pentru canalizare — 1 700 km colectoare și rețele, precum și stații de epurare cu o capacitate de peste 600 000 mc pe zi. O atenție deosebită s-a a- cordat dezvoltării rețelelor de distribuire a apei în centrele urbane ale județelor Alba. Botoșani. Bistri- ța-Năsăud, Covasna. Gorj, Harghita,

Sălaj ș.a., care tn viitorul cincinal vor cunoaște un puternic ritm de dezvoltare industrială și urbană.O a doua categorie de priorități : transportul urban. Fondurile alocate se reflectă în creșterea capacităților de transport pe total parc urban — In primii 4 ani ai cincinalului — după cum urmează : la tramvaie, cu 6 la sută ; autobuze — 33,2 la sută ; troleibuze — 18,5 la sută : taximetre — 105 la sută. Eforturile materiale făcute pentru transportul urban în actualul cincinal cunosc un moment de vîrf în acest an ; astfel, pină la 31 decembrie, parcul de trans

port în comun al orașelor va Înregistra în total peste 2 250 vehicule noi (autobuze, tramvaie, troleibuze etc.), ceea ce va avea ca rezultat dublarea numărului de călători transportați a- nual — peste 4 miliarde — în comparație cu 1971.Alte priorități in gospodărirea comunală a orașelor au vizat extinderea și modernizarea străzilor, dezvoltarea termoficării, prospectarea de noi surse de apă, protecția mediului ambiant etc. — pentru care, de asemenea. s-au cheltuit însemnate fonduri.

O sinteză. Pentru dotarea tehnico- edilitară a orașelor se cheltuiesc în cincinalul actual cu 80 la sută mai multe fonduri decît în cincinalul anterior ; în viitorii 5 ani — in conformitate cu liniile generale ale politicii partidului de ridicare continuă a nivelului de trai al poporului — fondurile pentru gospodărirea comunală cresc de 1,8 ori față de actualul cincinal (creștere în care șint incluse și investițiile pentru construcția metroului din Capitala țării).
Constantin PRIES CU

Sistematizarea transportului urban în „Piața Universității" din Capitală
Foto t B. Dîchfșeanu
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Din inimă...

I

Dificila criticăAnalizind aprofundat stadiul îndeplinirii actualului cincinal, stabilind un ansamblu de măsuri vizînd realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor majore ale viitorului cincinal, documentele plenarei din 21—22 iulie 1975, cuvîntarea rostită cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceausescu constituie un mobilizator îndreptar de acțiune pentru creșterea eficientei întregii activități economice. Investigația noastră în mai multe întreprinderi din Oradea a urmărit să analizeze modul în. care este orientată munca politico-educâtivă desfășurată de organizațiile de partid pentru ca marea bogăție de idei și indicații cuprinse în aceste documente să fie studiată și temeinic însușită de către toți oamenii muncii. în vederea înfăptuirii lor în cele mai bune condiții.De la bun început se cuvine relevat că în numeroase unități economice organizațiile de partid au întreprins operativ acțiuni de explicare și dezbatere a ideilor cuprinse în aceste documente, ape- lind la o gamă largă a formelor muncii politico-educative : de la afișarea ziarelor și prezentarea unor fragmente din documentele plenarei in zilele imediat următoare, la stațiile de radioamplificare. pînă la discuții organizate de agitatori, propagandiști și membri ai comitetelor de partid cu oamenii muncii, in pauzele de lucru ori după Încheierea schimburilor. La întreprinderea „Solidaritatea" comitetul de partid a asigurat instruirea prealabilă a membrilor birourilor organizațiilor de bază, a maiștrilor și tehnicienilor, pentru ca aceștia la rîndul lor să poată conduce in deplină cunoștință de cauză acțiunea de studiere a documentelor. Merită reținut și faptul că la întreprinderea de alumină, Ia combinatul de prelucrare a lemnului, ca de altfel și la „Solidaritatea" și „înfrățirea", se prevede ca propagandiștii să prezinte la cabinetele de științe sociale consultații și răspunsuri la întrebări în legătură cu problematica abordată in documentele plenarei.Maturitatea și spiritul de discernă- mînt ale multor organe de partid și-au găsit expresie în modul în care ele au acordat prioritate în orientarea discuțiilor acelor idei enunțate in

cuvîntarea secretarului general al partidului care au o importantă deosebită pentru sectorul respectiv al e- conomiei naționale, idei pe care le-au analizat nu Ia modul abstract — li- mitîndu-se Ia repetarea unor teze generale — ci în strînsă legătură cu situația concretă din întreprinderea respectivă, cu sarcinile practice care îi revin nemijlocit. Iată, bunăoară, la „Solidaritatea", unde 40—45 la sută din producție este destinată exportului, discuțiile au fost îndreptate cu precădere spre problemele îmbunătățirii calității produselor și respectării riguroase a termenelor de livrare a mărfurilor, spre căile de înlăturare a deficiențelor care frînează o mai ac

de aceste unități în întrecerea socialistă in întimpinarea zilei de 23 Ail- gust încorporează și aportul intensei munci politico-educative desfășurate de organizațiile de partid pentru mobilizarea colectivelor respective la înfăptuirea hotărîrilor plenarei din 21—22 iulie.în contextul exemplelor menționate apare, desigur, contrastantă lipsa de inițiativă a unor organe de partid în desfășurarea unei intense munci politico-educative menite a asigura însușirea temeinică a documentelor plenarei, prilej de analiză exigentă a stărilor de lucruri din propria unitate. La întreprinderea de piele și încălțăminte „Crișul", bunăoară, re
MPAGANDA DE PASS IN VIATA UZINEI, 
VIATA UZINEI IN PROPAGANDA DE PARTffi

în întreprinderi din Oradea

centuată creștere a eficienței economice. Prezentarea unor cifre concludente privind pagubele produse de întreținerea necorespunzătoare a mașinilor sau de nerespectarea proceselor tehnologice la unele operații, nominalizarea celor răspunzători de asemenea stări de lucruri, diapozitivele prezentind aspecte negative ale organizării procesului de producție în întreprindere au contribuit la imprimarea unui caracter combativ analizării acestor probleme in lumina hotârîrilor plenarei.Tocmai aceste trăsături, vădite, de altfel, și jn discuțiile purtate la combinatul de prelucrare a lemnului cu privire la felul cum se acționează pentru economisirea materiilor prime și a materialelor, sporirea exportului, introducerea înlocuitorilor, reducerea consumurilor specifice, îmbunătățirea calității produselor, a înlesnit înțelegerea clară a sensului major al indicațiilor cuprinse în cuvîntarea rostită la plenară de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a contribuit la o mai bună valorificare a potențialului colectivelor respective. Este neîndoielnic că succesele raportate

gistrul instrumentelor de muncă politică folosit în acest sens — așa cum s-a conturat în discuția cu locțiitorul secretarului comitetului de partid — este extrem de sărac. — Consultații ?— Nu avem cabinet de științe sociale. — Emisiuni la stația de radioamplificare 7 — Stația este defectă.— Ce au întreprins cei 66 de agitatori ?— N-au fost instruiți : a fost greu să-i stringem. fiind foarte ocupați.Pe ordinea de zi a celor șase adunări generale de organizație desfășurate în perioada ce a urmat plenarei nu s-a înscris dezbaterea nici uneia dintre sarcinile majore trasate prin documentele acesteia, motivind că — reproducem textual explicația interlocutorului nostru — „ordinea de zi fusese stabilită cu mai mult timp înainte". Asemenea tendințe de formalism și superficialitate, străine e- senței muncii de partid, trebuie combătute cu vigoare, ca o condiție a exercitării efective de către fiecare organizație de partid a rolului ei de forță dinamizatoare a colectivului respectiv. Iar aceasta este pe deplin valabilă și pentru organizația de partid de la „Crișul" care a mobilizat

colectivul unității la obținerea unor importante succese în îndeplinirea cincinalului înainte de termen.Manifestări de formalism apar, de altfel, și în modul în care sînt selectate unele probleme supuse cu precădere discuțiilor. în condițiile în care aspectele concrete ale creșterii eficientei întregii activități economice, ale punerii depline in valoare a rezervelor interne de la fiecare loc de producție, in vederea accelerării progresului general al țării, se situează pe primul plan în documentele plenarei, apare nefiresc ca tocmai a- ceste probleme majore să fie ocolite în unele întreprinderi.Neîndoielnic, creșterea preocupării pentru calitățile moral-politice ale celor ce solicită primirea in partid este o temă de permanentă actualitate pentru organele de partid cărora le revin răspunderi nemijlocite în acest domeniu. Decurge însă de aici că la instruirea agitatorilor de la întreprinderea „înfrățirea" aceasta trebuia să fie principala temă dezbătută spre a le folosi acestora in munca politică de masă pe care o desfășoară ? în lumina atenției deosebite acordate în documentele plenarei problemelor creșterii productivității muncii și întăririi disciplinei de producție, nu era mai firesc să fie dezbătute temeinic asemenea probleme majore cu care se mai confruntă colectivul de aici, cum sînt cele privind utilizarea intensivă a capacităților de producție și folosirea integrală a timpului în cadrul programului de muncă ?Fără îndoială că o îndrumare mai atentă la fața locului a muncii politico-educative de către activiștii comitetului municipal de partid ar fi în măsură să determine atît generalizarea unor valoroase initiative, a unor experiențe pozitive, cît si înlăturarea deficientelor semnalate, astfel încit pretutindeni munca politică să-și sporească aportul Ia cunoașterea documentelor plenarei, contribuind astfel ca ele să devjnă un program concret de acțiune pentru fiecare colectiv de muncă.
Silviu ACIIIM î

a unui gen „ușor“Muzica ușoară, acest cîntec al optimismului și destinderii, ocupă un loc tot mai important în viața omului de azi. Acțiunea ei se exercită, deși cu intensități variate, asupra tuturor, tineri și vîrstnici, oameni de cele mai diferite profesii și pregătiri. Este firesc, așadar, să ne intereseze nu numai CUM se face selecția repertoriului în acest gen aproape unanim a- great, CINE și CUM îl interpretează, dar și MODUL de informare a publicului larg, competența și seriozitatea cu care critica de specialitate emite judecăți de valoare, educind gustul și învățlndu-i pe auditori să accepte sau să refuze muzica ușoară care li se oferă, spre a putea opta pentru calitate.A educa gustul publicului, inclusiv pe tărîmul muzicii ușoare, este așadar un proces plin de răspundere, avind nobilul scop de a stimula in mase dorința de a înțelege muzica frumoasă, generoasă, care afirmă bucuria de viață, optimismul.Constatăm oare, în domeniul muzicii ușoare, o preocupare continuă, statornică și avizată in acest proces de educare a publicului ? De la început trebuie relevat faptul că cele două aspecte esențiale ale acestui proces — informarea și critica — își lărgesc sfera prea lent și, de multe ori, nu în concordanță cu țelurile lor educaționale. Referindu-mă în primul rind la informarea publicului celui mai larg, iubitor al muzicii ușoare, mă întreb cît de utile sînt așa- zisele „informații" despre noua mașină cumpărată de cutare vedetă, despre avatarurile familiale ale nu știu cărei cîntărețe. despre numărul de discuri vîndute etc. ? Servesc astfel de date — pe care le citește în rubricile unor publicații — la îmbogățirea cunoștințelor publicului despre stilurile, orientările, as-, pirațiile, evoluția muzicii ușoare naționale și universale sau nu fac altceva decît să încarce cu date și nume inutile memoria cititorilor ?Cît despre critică, în ceea ce privește muzica ușoară, nu-i greu de constatat cit e de sporadică. Articolele pe această temă afirmă rar opinii, în schimb se pledează pentru o muzică prea de multe ori lipsită nu numai de meșteșugul cel mai elementar, dar și de orice sevă lirică,

Puncte de vedere

indispensabilă cîntecelor. Iar „sentințele" ce se formulează uneori asupra pieselor muzicale, concertelor, emisiunilor, compozitorilor, interpre- ților depind nu atît de valoarea lor propriu-zisă, cit de simpatii sau antipatii.Fără îndoială, pentru a realiza un cîntec bun nu trebuie să fii neapărat compozitor profesionist. Sînt unele lucrări, și nu numai la noi, celebre, cărora nu Ii se cunosc, sau au fost uitați, autorii, fiindcă aceștia nu erau propriu-zis compozitori. Știm, spte a da un singur exemplu din istoria muzicii din țara noastră, că Ionel Fernic, fără a fi un compozitor remarcabil al genului ușor, a fost un artist foarte înzestrat, capabil de concizie melodică, un talent, în fine, cu totul deosebit. Sint oare toate melodiile de muzică ușoară care circulă azi scrise cu acel talent, cu acel har care să îndreptățească unanima apreciere a publicului ? S-au examinat in ultimii ani, în biroul de creație al Uniunii compozitorilor, sute de cîntece, care, privite fie și numai în grafia lor, vădeau nu simplitatea ce se cere unei piese bune și accesibile, ci primitivism, bîlbiială, lipsă de profesionalism sau de intuiție artistică. De ce nu denunță critica aceste contrafaceri, nocive în ultimă instanță 7 De ce nu se relevă faptul că nu întotdeauna se impun cîntecele și inter- prețil cei mai buni calitativ, ci aceia cîntați, programați, reluați mai stăruitor 7Fără îndoială, opinia publică operează întotdeauna un filtraj calitativ în fața sutelor de încercări muzicale care nu au cum să fie toate la fel de inspirate. Dar acest gust artistic al publicului se cere permanent desă- vîrșit cu sprijinul, lipsit de ostentație, dar ferm, al criticii, absolut necesară pe tărîmul muzicii ușoare, acest domeniu atît de îndrăgit de milioane și milioane de oameni.
George SBAJRCEA

Sărbătoare la liceul „Ștefan cel Mare" din Suceava : se re- întilnea promoția absolvenților din 1930. La această a 45-a aniversare, doi foști elevi — loan Coclici, din Timișoara, șl Alexandru Iacoban, din Iași, au adus foștilor colegi și sucevenilor de azi un dar : mai multe tablouri (rod al preocupării lor de artiști plastici amatori) re- prezentînd oameni, peisaje și monumente din Țara de Sus. Expoziția deschisă cu aceste tablouri în holul cinematografului „Modern" s-a bucurat de un succes binemeritat. A foști la drept vorbind, o manifestare o- riginală — izvorîtă din inimă și din talent — care a expus Ia loc de cinste nesecata dragoste pentru meleagurile natale și oamenii lor.
Și-a găsit 
mama

Vă mai amintiți T Gheorghe 
Mitrofan — din Bucurețti — îți 
pierduse mama încă din octom
brie 1973. Plecase nevindecată 
dintr-un spital din Bacău și fiul 
nu-i dădea de urmă. A venit la 
redacția noastră rugindu-ne să 
publicăm un apel la ..Faptul diners". Și-am publicat. Și ți-a 
găsit mama. Acum, Gheorghe 
Mitrofan ne anunță marea sa 
bucurie și ne roagă să-i facem 
publice mulțumirile adresate tu
turor celor care i-au întins o 
mină de ajutor bătrînei Mitro
fan Aglaia. pe unde a rătăcit ea 
timp de un an și nouă luni.

Un simplu 
consim- 
tămînt» Consiliul popular al orașului Corabia îl caută pe Ene Petre — din comuna Ciulnița, satul Ion Ghica. îl caută în legătură cu fiica lui, Ene Dorina — în vîrstă de doi ani. Intrucît mama fetiței, care n-a fost niciodată căsătorită cu Ene Petre, n-a avut posibilități s-o întrețină, a consimțit s-o dea unei familii din Corabia, care s-a oferit s-o înfieze. Dar pentru aceasta este nevoie să accepte și tatăl. Deci, Ene Petre, ajut-o măcar așa pe Dorina — cu un simplu consimțămînt 1
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NOAPTEA, IN SISTEMELE 
DE IRIGAȚII DOBROGENELuni 11 august, orele 21. La dispeceratul întreprinderii de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare (I.E.L.I.F.) — Constanța se centralizează rezultatele transmise de sistemele de irigații, privind udarea culturilor. Ele demonstrează o activitate practică deosebit de intensă pe întreaga suprafață de circa 187 000 hectare din complexul de irigații Ca- rasu. După cum ne informează Stoica Roibu, șeful biroului exploa; tare din cadrul I.E.L.I.F., din cauza consumului ridicat de apă al plantelor, în ultimele 3 săptămîni, toate unitățile agricole folosesc din plin ziua și noaptea sistemele de irigații.Irigatul de noapte este obligație fundamentală, atît pentru exploatarea la capacitate maximă a sistemelor de irigație, cît mai ales pentru eficiența sporită cu care plantele folosesc apa administrată. în acest context programul de udări pe ansamblul județului pentru perioada 9—15 august prevede irigarea în fiecare noapte a peste 3 000 de hectare. La organele agricole județene am fost asigurați că acest program se respectă în toate unitățile agricole. Acesta constituie de fapt și obiectul raidului nocturn organizat in sistemele de irigații Cumpăna și Topraisar....Ora 22. La sediul sistemului Cumpăna aflăm de la Ion Mavroian că in noaptea respectivă sînt planificate să se irige 375 hectare. Pentru aceasta, la cooperativele agricole A- gigea, Viile Noi, Cumpăna, Valu lui Traian, Straja, Techirghiol. Valea Seacă, la I.A.S. Agigea și Topraisar trebuie să funcționeze 243 motopom- pe și 107 seturi de conductă butyl pentru irigarea prin brazde. în majoritatea unităților agricole, acest program se respectă. La punctele de lucru de-a lungul canalelor am găsit motopompele și seturile de conducte in funcțiune conform cu programarea făcută de sistem.

în mod asemănător se desfășoară udările de noapte și în multe unități agricole din sistemul Topraisar — I.A.S. Amzacea și Topraisar, cooperativele agricole Scărișoreanu, Pe- cineaga și Biruința. Rezultatele bune din unitățile amintite din cele două sisteme se datoresc în primul rind organizării temeinice a muncii, repartizării suprafețelor pe moto- pompiști, cit și controlului permanent exercitat de conducerile unităților asupra activității din timpul nopții. Se pot rezolva astfel operativ multe din deficiențele ce pot apărea șl se creează garanția funcționării corecte a motopompelor. Aproape de miezul nopții, constatind griparea motorului la o motopompă, Virgil Boranda, șeful sectorului hidro de la I.A.S. Topraisar, aflat în control pe cîmp, a luat măsuri operative pentru înlocuirea iui pînă dimineața.Continuind raidul nostru nocturn, am intîlnit și unele situații necorespunzătoare. La ora 23 oprim la statia de pompare — S.R.P.-l care asigură apă pentru cooperativa agricolă Me- reni. Aici, din două agregate de pompare prevăzute pe timpul nopții, funcționa doar unul singur. Motivul 7 încă de la orele 20 agentul hidro, Gheorghe Diaconu, anunțase stația să scoată un agregat din funcțiune, deoarece pe terenurile cooperativei agricole Mereni nu se irigă cu toate motopompele și seturile de conducte. încercăm să aflăm dacă conducerea cooperativei cunoaște această situație, cu atît mai mult cu cît pe cîmp nu am găsit pe nimeni care să controleze mersul udărilor. La sediul cooperativei nu era nimeni care să răspundă în noaptea respectivă de irigații, motiv pentru care, cu scuzele de rigoare, îl sculăm din somn pe inginerul-șef al cooperativei, Dan Avramescu.— Cunoașteți cum se desfășoară udările de noapte 7

— Precis, nu. Dar în general la noi treaba merge bine.— Cine răspunde în noaptea a- ceasta de irigații ?— în ultimul timp nu am mai făcut grafice cu membrii consiliului de conducere care să controleze activitatea de irigații pe timpul nopții.îl informăm pe inginerul-șef de cele constatate la stația de pompare, situație care il surprinde. Ne invită să mergem la cîmp. Bineînțeles, situația era întocmai cum o raportase agentul hidro.Iată un caz petrecut in aceeași noapte. La numai 20 de minute după ce Vasile Agbaș, șef de fermă la C.A.P. Valu lui Traian, controlase funcționarea motopompelor de pe canalul C.D.—II—2, motopompistul Ion Slate a oprit motopompă, a scos din funcțiune setul de conducte și s-a culcat liniștit. Ctnd am dat noi peste motopompistul care dormea, apa, nefiind preluată și administrată plantelor, a deversat peste coronamentul canalului, amenințind cu ruperea taluzului și formînd în lanul de porumb o baltă imensă, iar restul se pierdea prin canalul de evacuare.Un control efectuat la sfîrșitul sâptăminii trecute de specialiștii direcției agricole, trustului I.A.S. și I.E.L.I.F., care ne-au însoțit, și acum pe teren, a scos în evidență, în linii mari, aceleași deficiențe în aplicarea udărilor de noapte. Iată de ce rezultatele bune pe ansamblu la aplicarea udărilor nu trebuie să constituie un motiv de mulțumire. Dimpotrivă, în fiecare unitate agricolă consiliile de conducere trebuie să se preocupe îu mod deosebit de organizarea și îndrumarea activității și pe timpul nopții.
Aurel PAPAD1UC 
Pop IOSIF 
George MIHAESCU

PITOREȘTI LOCURI DE POPAS 
ÎN JUDEȚUL CLUJCelor care călătoresc sau doresc să petreacă un concediu plăcut pe frumoasele meleaguri clujene, cooperația de consum le oferă atractive locuri de popas și recreare la unitățile sale turistice.La marginea localității Căpuș, pe șoseaua internațională Cluj- Napoca—Oradea (E 15, km 26) restaurantul și campingul Te- rasa-Căpuș sînt gazde ospitaliere pentru o vacanță în mijlocul naturii în liziera unei păduri de stejari. Unitatea are și o popicărie.Tot pe șoseaua internațională E 15, in apropiere de localitatea Luncani, se află Hanul pescari

lor, amplasat lntr-un cadru natural pitoresc, pe malul Arie- șului. Unitatea dispune de 12 căsuțe-camping și un restaurant care servește, pe lingă alte specialități culinare, și preparate din pește.Pe același traseu, în localitatea Izvorul Crișului, u.n loc de popas îneîntător pe Valea Crișului Repede, la 680 m altitudine, il reprezintă restaurantul și campingul „Izvorul Crișului".O altă unitate turistică a cooperației de consum este cabana „Cheile Baicului" situată în localitatea cu același nume din zona de. agrement a orașului Cluj-Napoca.

Profesorul
(Urmare din pag. I)ceste virtuți civice se sapă în inima tineretului prin educație, prin exemplul și îndrumarea continuă a educatorului, care prin aceasta capătă o poziție de inalt prestigiu în societatea noastră.Întreaga funcționare și dezvoltare a sistemului nostru social se bazează pe muncă. Educația trebuie tocmai de aceea să insufle tineretului dragostea de muncă, s-o transforme în- tr-o necesitate, cotidiană, permanentă, într-o aspirație urmărită cu drag, ca o sursă de vii și profunde satisfacții. Aici vocația de îndrumător civic a e- ducatoriilui trebuie să se manifeste cu acea putere însufleți- toare care se naște și crește din convingere și din exemplul personal.Dacă omul este elementul de bază al societății, caracterul de sistem dinamic al acesteia implică asigurarea unor conexiuni de bază ale individului in viața sa proprie și în relațiile cu mediul social învecinat. A- ceste conexiuni sînt cele care generează familia, nucleul de bază al societății. De aceea, Programul subliniază că ..toți cetățenii patriei — și în primul rind comuniștii — trebuie să manifeste o înaltă răspundere pentru întemeierea familiei pe principiile moralei socialiste, ale egalității, respectului și a- fecțiunii reciproce între soți, pentru îndeplinirea rolului familiei în creșterea și educarea sănătoasă a copiilor și întărirea națiunii noastre socialiste". Prin aceasta se atrage implicit atenția că primii și poate cei mal responsabili educatori sînt părinții. Vocația lor de îndrumători civici ai viitorului cetățean trebuie să se afirme din primele clipe c'nd vlăstarele lor deschid ochii asupra vieții. Astfel ei pregătesc afirmarea eficientă și convingătoare a vocației educatorului din școală, care la rîndul său pregătește, instruind și educind. continuarea procesului educativ la locul de muncă, din subsistemele sociale atît de numeroase in care fiecare membru al națiunii noastre se încadrează ca element activ al societății socialiste multilateral dezvoltate.

| 1OO
| de suflete
I mari
* Pentru Alexandrina Docuz — I internată cu copilul mic in ma

ternitatea din Buzău — viața 
începuse să se măsoare în ore.

! Starea sa foarte gravă impunea 
transfuzia unei mari cantități 
de singe. Ceea ce era destul de

I dificil, intrucît bolnava are singe 
cu o grupă specială.

A fost de-ajuns, insa, un sln- 
Igur apel, ți primul care s-a pre

zentat a fost viceprimarul mu
nicipiului — ing. Gheorghe Po- 

Ipescu. A mai venit șl președin
tele filialei de Cruce Roșie,. au 
mai venit multi cetățeni, In

Ital, 100 de donatori, aerfi —. 
singe din grupele Zero-unu sa. 
A-doi negativ. Și toți — cu șu- 

Iflet mare.
Evident, mama și copilul is 

află acum in afara oricărui pe- 
| ricol.

i Atenție la
’ ciuperci!
I Soțul, soția șl cele două fiice* — familia unui profesor din Tg.IJiu — plus o cumnată, se aflau in vizită la părinți, în Tisma- na. La cină au mincat cu toții
I tocană din ciupercile pe care bătrînul le culesese din dumbravă. în cursul nopții însă cu
I toții au trebuit să fie transportați la spital. Bătrînul confundase ciupercile bune cu cele. o-
Itrăvitoare I Cu toate străduințele medicilor, in a 4-a zi a decedat fetița cea mică, iar în a 5-a,
I tatăl ei. Soția, fiica cea mare și cumnata sînt incă în stare gravă.
I „Spectatori*4
I în cofetărie

Seară. Intrind în birou, ges
tionara cofetăriei nr. 102 din 
Alba Iulia surprinde un bărbat 
care-i cotrobăia prin poșeta lă
sată pe masă. Curajoasă, încearcă să-l imobilizeze, dar nu 
reușește. Individul ia toți banii 
(3 470 lei), iese din birou și sare 
tejgheaua. Femeia țipă : „Prin
deți hoțul ! Prindeți hoțul !“, dar 
nici unul din mulții consuma
tori aflațl de față nu sare in 
ajutor, șl hoțul reușește să fugă.

Evident, acum lucrurile sint 
lămurite : făptașul era loan 
Chirilă (22 ani, din satul Drim- 
bar, neincadrat în muncă). Ne
clară insă, cu un profund gust 
amar, ne apare comportarea lașă 
a bărbaților aflați la acea oră 
de seară în cofetăria nr. 102 din 
Alba Iulia.

Rubrică redactată da 
Gheorghe MITROI 
cu sprijinul

l_ coresppndenților „ScînteiT^j
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încheierea vizitei primului ministru 
al Iranului, Amir Abbas Hoveyda

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânAm primit cu bucurie amabilul mesaj de felicitare pe care mi 1-ațî transmis cu ocazia realegerii mele în funcția de președinte al Uniunii Socialiste Arabe și am plăcerea să vă adresez cele mai sincere mulțumiri pentru nobilele dumneavoastră sentimente.Am speranța că relațiile de cordialitate și prietenie statornicite între țările noastre se vor dezvolta continuu și sînt convins că orice efort comun exercitat în interesul cauzei popoarelor iubitoare de pace și al propriilor noastre popoare va întări solidaritatea dintre România și Egipt.Cu cea mai înaltă considerație,

MOHAMMED ANWAR EL-SADAT

PAKISTAN
Metamorfoze la poalele

Hindukușilor
Miercuri dimineața s-au Încheiat, !n stațiunea Neptun, convorbirile oficiale între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda. Cei doi prim-miniștri și-au exprimat satisfacția profundă pentru rezultatele vizitei premierului iranian în țara noastră, care sînt ilustrate în Comunicatul comun dat publicității.

*După încheierea convorbirilor oficiale a avut loc ceremonia semnării Comunicatului comun cu privire la vizita oficială de prietenie In Republica Socialistă România a primului ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.Totodată, Ion Pățan, viceprim-ml- nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării e- conomice internaționale, și Hasanali Mehran, adjunct al ministrului pentru probleme economice și financiare. au semnat Protocolul privind dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre România și Iran.în. alocuțiunea rostită cu acest prilej, primul ministru Manea Mănescu a subliniat că documentele semnate înscriu o pagină nouă în marea cartă a prieteniei româno-iraniene elaborată de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, șahin- șahul Iranului. Vorbitorul și-a exprimat convingerea că guvernele României și Iranului vor face totul pentru a duce la îndeplinire conținutul documentelor semnate, care au o importantă deosebită pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie dintre cele două popoare.Răspunzînd, primul ministru Amir

Abbas Hoveyda a apreciat că ceea ce s-a realizat cu prilejul vizitei sale pe linia traducerii în fapte a înțelegerilor convenite de președintele României șl șahinșahul Iranului reprezintă un nas înainte în direcția justă a dezvoltării din ce în ce mai largi a relațiilor dintre cele două țări, a adîncirii raporturilor economice, culturale și științifice.„Ieri am avut onoarea să discut probleme ale vieții internaționale cu președintele Nicolae Ceaușescu si am constatat că părerile exprimate de președintele României sînt foarte a- propiate de acelea exprimate de Maiestatea Sa șahinșahul in aceleași probleme. Vom face un pas Înainte In dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale, dar, în același timp, sînt .sigur că ne vom coordona eforturile în cadrul organismelor internaționale în scopul promovării păcii, a unei condiții economice mai bune pentru toate națiunile'*.La ceremonie au fost de față Va- sile Vîlcu, miniștrii loan Avram și Florea Dumitrescu, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperă

rii Economice Internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere și ambasadorul țării noastre la Teheran.Erau prezenți, de asemenea, Aii Reza Bahrami, Parviz Raji, Hushang Batmanghliteh, alte persoane oficiale.
■kîn cursul dimineții de miercuri, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, împreună cu primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a vizitat stațiuni de pe litoralul românesc al Mării Negre, precum și orașele Mangalia și Constanța.La această vizită au participat Va- sile Vîlcu, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, persoanele oficiale care îl însoțesc pe premierul iranian in țara noastră.Premierul iranian s-a interesat de soluțiile constructive aplicate la ridicarea marilor complexe hoteliere de pe litoral, elogiind talentul și fantezia colectivelor care au conceput proiectele acestor stațiuni de odihnă.

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Româniaîn momentul cînd părăsesc frumoasa dumneavoastră țară, țin. să exprim, Excelenței Voastre, precum și tuturor colaboratorilor dumneavoastră, mul-< țumirile mele cele mai sincere pentru primirea călduroasă și ospitalitatea' atit de cordială pe care ați binevoit să o rezervați colegilor mei și mie personal.Această vizită va întări și mai mult excelentele legături care există între cele două țări ale noastre.Exprim Excelenței Voastre urările mele cele mai bune de fericire și .sănătate, precum și urări de prosperitate mereu crescîndă tării dumneavoastră și poporului român.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului

COMUNICAT COMUNLa invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a făcut o vizită oficială de prietenie in România între 11 și 13 august 1975.în cursul vizitei, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe primul ministru al Iranului, cu care a avut o convorbire cordială. Șeful guvernului iranian. Amir Abbas Hoveyda. a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea Maiestății Sale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. șahinșahul Iranului, un cald salut de prietenie, urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace pentru poporul român prieten. Președintele Republicii Socialiste România, la rindul său, a transmis Maiestății Sale Imperiale șahinșahul Aryamehr salutul său călduros și aceleași bune urări de sănătate și de fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul iranian prieten.în timpul șederii în România, primul ministru și personalitățile care l-au însoțit au vizitat obiective economice și social-culturale, bucu- rîndu-se pretutindeni de o primire călduroasă și prietenească, în spiritul stimei, prieteniei și cordialității statornicite între cele două popoare.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al ’‘ anului, Amir Abbas Hoveyda, au ut «sorbiri oficiale, care au de- . urs într-o atmosferă de cordialitate și deplină Înțelegere.La convorbiri au participat :din partea română : Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale ; E- milian Dobrescu, ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării ; Nicolae Ionescu, ministru,secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale ; Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe : Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran, și Mircea Georgescu, secretar general adjunct al guvernului ;din partea iraniană : Aii Reza Bahrami, ambasadorul Iranului la București : Hasanali Mehran, adjunct al ministrului pentru probleme e- conomice și financiare ; Parviz Raji. ambasador, consilier personal al primului ministru.; HuShang Batmanghliteh, director general pentru probleme economice in Ministerul Afacerilor Externe.Cei doi prim-miniștri s-au informat reciproc despre dezvoltarea economică, socială și cultural-știin- țifică a celor două țări. Ei au trecut în revistă progresele realizate in relațiile dintre cele două țări și au făcut, de asemenea, un schimb de vederi cu privire la problemele internaționale majore de interes reciproc.Prim-miniștrii au constatat cu satisfacție că raporturile de prietenie și colaborare dintre cele două țări s-au întărit continuu, în interesul popoarelor român și iranian, al cauzei păcii și colaborării internaționale. Cel doi prim-miniștri au dat o înaltă prețuire modului remarcabil în care iluștrii șefi de stat. Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Maiestatea Sa Imperială șahinșahul Aryamehr al Iranului, au promovat și consolidat legăturile de prietenie dintre România și Iran. Prim-miniștrii au subliniat importanta istorică a Declarației solemne a Republicii Socialiste România și Iranului, semnată la București de șefii celor două state în iunie 1973 ; ei consideră că această declarație constituie temelia solidă pe care au continuat să se dezvolte reciproc avantajos relațiile dintre cele două țări. Ei consideră, de ase

menea, că declarația, fondată pe principiile universal valabile ale dreptului internațional, reprezintă o contribuție de seamă a țărilor lor la cauza păcii și înțelegerii între popoare.Cei doi prim-miniștri au constatat cu satisfacție creșterea considerabilă a colaborării dintre Iran și România în domeniile economic, social, cultural și științific. Prim-miniștrii au făcut o trecere în revistă detaliată a stadiului relațiilor economice dintre România și Iran. Ei au identificat noi posibilități de dezvoltare și diversificare. în- viitor a acestei colaborări.Pentru îndeplinirea hotărîrilor luate de către cei doi prim-miniștri, la terminarea convorbirilor lor s-a convenit și s-a semnat un Protocol care stabilește în detaliu măsurile necesare în vederea urgentării punerii in aplicare a proiectelor și programelor de cooperare în domeniul industrial, agricol, al infrastructurii și în alte domenii de interes reciproc.în cadrul schimbului de vederi cu privire Ia unele probleme internaționale actuale, cei doi prim-miniștri au reafirmat punctele de vedere comune ale țăriloi* lor exprimate în documentele româno-iraniene a- doptate anterior. Ei au evidențiat necesitatea recunoașterii și aplicării stricte de către toate statele a normelor și principiilor fundamentale, universal valabile, ale dreptului internațional cu privire la relațiile dintre state : respectarea independenței și suveranității națipnale, deplina egalitate în drepturi, neamestecul în treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu folosirea forței, dreptul inalienabil al fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale.Cele două părți au recunoscut că în relațiile internaționale un număr tot mai mare de țări, indiferent de mărime, sistem social-politic, apartenență sau neapartenență la a- lianțe militare sau economice, sînt hotărîte să participe direct și activ la examinarea și soluționarea problemelor care privesc pacea și securitatea omenirii. Părțile au reafirmat rolul și contribuția țărilor mici și mijlocii la democratizarea relațiilor internaționale, la instaurarea în lume a unui climat de înțelegere și respect mutual, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între toate națiunile.Prim-miniștrii român și iranian au fost de acord că este necesar să crească eforturile țărilor lor și ale celorlalte țări în vederea realizării unei noi ordini politice și economice internaționale, bazate pe justiție și echitate, în care să fie asigurate progresul, stabilitatea economică, bunăstarea și pacea tuturor națiunilor.Cei doi prim-miniștri au constatat cu satisfacție că încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa constituie un pas important în direcția edificării păcii pe continent și are un rol pozitiv asupra securității și păcii în întreaga lume. Ei au relevat că realizarea securității europene este strîns legată de soluționarea problemelor din alte părți ale lumii. în acest context, cei doi prim-miniștri au subliniat că toate națiunile trebuie să-și intensifice eforturile pentru a- sigurarea respectării stricte a principiilor și normelor dreptului internațional. Ei au evidențiat în mod deosebit dreptul fiecărui stat de a-și alege modul său de viață și dezvoltare, potrivit propriilor năzuințe și interese, fără amestec din afară.Cele două părți au reafirmat ho- tărîrea lor de a-și continua eforturile în vederea adoptării de măsuri practice, efective, pentru realizarea dezarmării generale și totale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, care să poată avea o însemnătate deosebită în ceea ce privește instaurarea și consolidarea securității in lume.

Primul ministru Amir Abbas Hoveyda a dat o înaltă apreciere eforturilor depuse de președintele Nicolae Ceaușescu, de Republica Socialistă România, în vederea realizării securității și cooperării în Europa, pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a colaborării și păcii, pentru democratizarea relațiilor internaționale și pentru dezvoltarea unei cooperări fructuoase între toate statele.Primul ministru Manea Mănescu a dat o înaltă apreciere eforturilor depuse de Maiestatea Sa Imperială șahinșahul Aryamehr al Iranului, de Iran, în vederea realizării unei atmosfere de înțelegere și a unor relații de bună vecinătate în Orientul Mijlociu. El și-a exprimat satisfacția față de inițiativa Iranului privind transformarea Orientului Mijlociu într-o zonă liberă de arme nucleare, precum și față de rezolvarea diferendelor irano-lrakiene într-o manieră pașnică și constructivă.în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, cei doi prim-miniștri au considerat că pentru depășirea impasului actual și în căutarea soluționării adecvate a conflictului trebuie să fie respectate prevederile rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și că trebuie să fie intensificate eforturile depuse de către toate părțile interesate în această direcție. Ei consideră că retragerea trupelor israeliene din toate teritoriile ocupate, garantarea integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune și restaurarea drepturilor naționale ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului său la autodeterminare, sînt imperative pentru soluționarea pașnică a conflictului.Primul ministru Amir Abbas Hoveyda a explicat importanța vitală pe care o are pentru pacea și securitatea mondială menținerea păcii și securității în Golful Persic, prin colaborarea intre toate statele limitrofe, fără nici un amestec din afară. Primul ministru Manea Mănescu, apreciind punctul de vedere prezentat de primul ministru al Iranului, a fost de acord că aceasta constituie o problemă de cea mai mare importantă. Cei doi prim-miniștri au reafirmat sprijinul guvernelor lor față de propunerea ca Oceanul Indian să devină o zonă a păcii.Cei doi prim-miniștri au subliniat importanța pe care țările lor o atribuie existenței unui stat cipriot independent și suveran și au exprimat speranța că negocierile dintre reprezentanții comunităților greacă și turcă din Cipru se vor încheia cu succes, ajungîndu-se la o soluție finală justă a problemei cipriote, in conformitate cu interesele celor două comunități.Prim-miniștrii au subliniat importanța pe care România și Iranul o acordă creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite în consolidarea păcii și securității internaționale și în stimularea cooperării dintre state în conformitate cu principiile și normele dreptului internațional.Cei doi prim-miniștri au apreciat că întâlnirile și convorbirile care au avut loc în timpul vizitei în România a primului ministru Amir Abbas Hoveyda constituie un nou pas însemnat în adîncirea si diversificarea relațiilor de prietenie dintre popoarele celor două țări.Primul ministru al Iranului a exprimat mulțumirile sale profunde primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român pentru primirea călduroasă care i-a fost rezervată lui și personalităților care l-au însoțit.Primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda. a invitat pe primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu. să facă o vizită oficială de prietenie în Iran. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei ur- mind a fi stabilită ulterior.
Neptun, 13 august 1975

MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

AMIR ABBAS HOVEYDA
Prim-ministru al Iranului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Mulțumesc sincer pentru regretul și compasiunea exprimate în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Zygmunt Moskwa, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone.
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Cronica zilei
Miercuri a părăsit Capitala, plecînd la Nouakchott, tovarășul Emil Nicol- cioiu, membru supleant al C.C. al P.C.R., ministrul justiției, care va reprezenta Partidul Comunist Român la lucrările Congresului Partidului Poporului Mauritanian.La plecare, pe aeroportul Otopeni, reprezentantul P.C.R. a fost salutat de tovarășul Gheorghe Chivulescu, membru supleant al C.C. al P.C.R.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a primit un mesaj de mulțumire din partea președintelui Confederației Elvețiene Pierre Graber. șeful Departamentului politic federal, pentru felicitările transmise cu ocazia zilei naționale a acestei țări.Cu prilejul celei de-a XII-a aniversări a victoriei revoluției congoleze — Ziua națională a Republicii Populare Congo — Institutul român

pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, miercuri, o manifestare culturală.Au fost prezenți Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia șl Africa, reprezentanți ai I.R.R.C.S., Ministerului Afacerilor Externe. Consiliului Culturii și Educației Socialiste. oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Leon Sonde, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Populare Congo la București, membri ai ambasadei.Manifestarea s-a încheiat cu un program de filme documentare.După expoziția de pictură cehă șl slovacă, sălile Fondului plastic din Tg. Mureș găzduiesc, începînd de miercuri, expoziția de gravură mexicană contemporană. Sînt expuse peste 1 000 de lucrări reprezentative pentru arta plastică mexicană din zilele noastre.

Pe harta lumii. Pakistanul se prezintă ca un stat tînăr, apărut la 14 august 1947, dată la care și-a proclamat independența — încununare a unei îndelungate lupte împotriva dominației colonialiste. S-a deschis astfel un nou capitol în istoria multimilenară a poporului pakistanez, continuator al străvechii civilizații din Valea Indului. Presărate, de la lanțul Hindukușilor, în Nord, pînă la țărmul mării, în Sud. numeroase monumente de artă și arhitectură, precum și alte vestigii istorice au rămas pînă astăzi mărturiile înaltelor valori ale unei culturi contemporane cu Egiptul faraonilor și Grecia antică.Tînărul stat independent și-a stabilit încă de la început, ca obiective primordiale, ieșirea din starea de înapoiere în care a lăsat-o regimul colonialist, valorificarea resurselor naționale în interesul propășirii și bunăstării poporului, Succesivele transformări intervenite pe noul drum — mar- cind tranziția de la vechiul sistem semifeudal Ia o societate care-și consacră eforturile industrializării, progresului și modernizării structurilor — au culminat. în ultimii ani, după venirea la putere a partidului condus de premierul Zulfi- kar Aii Bhutto, cu adoptarea și a- plicarea unor importante reforme. In ianuarie 1972. au fost naționalizate 32 mari întreprinderi din industriile metalurgică, constructoare de mașini, electrotehnică, chimică, numărul lor ridieîndu-se la 58 In septembrie 1973. Au mai fost trecute in proprietate de stat toate companiile de asigurări și toate băncile pakistaneze, inclusiv reprezentanțele lor peste hotare, cele nouă companii maritime, societățile naționale particulare de distribuire a produselor petroliere.

In agricultură, care deține o pondere importantă (40 la sută din produsul național și 55 la sută din forța totală de muncă), reforma din martie 1972 a avut ca rezultat limitarea proprietății funciare la 150 de acri teren irigabil, împărțirea fără compensație a pămîntului la țărani (peste 870 000 de acri), introducerea mecanizării lucrărilor, îngrășămintelor chimice, extinderea rețelelor de irigații. O atenție deosebită este acordată programului de dezvoltare a satelor, paralel cu încurajarea procesului urbanizării (numărul de orașe cu peste 50 000 de locuitori a crescut în numai zece ani de la 32 la 52).Noul curs al politicii în domeniul învățămîntului și culturii urmărește asigurarea deplină a dreptului la instruire, avînd în vedere că toate școlile, de toate gradele, sînt de stat și că în toată tara funcționează centre de învăță- mint pentru analfabeții adulți. Milioane de copii frecventează școlile elementare, secundare, tehnice. Un număr mare de tineri urmează cursuri superioare în cele 13 mari universități ale tării.între România și Pakistan s-au statornicit bune raporturi de colaborare și prietenie, puternic impulsionate de întîlnirile la nivel înalt din 1973 și 1975 Intre președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Zulfikar Aii Bhutto. Convorbirile fructuoase la nivel înalt. Declarația solemnă comună, celelalte documente și acorduri semnate au așezat temelii trainice dezvoltării relațiilor româno-pakis- taneze pe multiple planuri, răspunzînd aspirațiilor comune de colaborare, pace și progres ale celor două țări și popoare.
I. RODESCU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
I

LUPTEîn orașul bulgar Haskovo au continuat miercuri campionatele mondiale de lupte greco-rorhane pentru juniori. în lupta pentru medalii sînt angajați și doi sportivi români : Șt. Rusu (68 kg) și Z. Felea (82 kg). în turul trei, bulgarul Borisov l-a învins prin tuș pe Horniceanu (52 kg), iar sovieticul Korceaghin a cîștigat tot prin tuș în fața lui G. Dimitriu (57 kg). Au fost eliminați în turul trei C. Drăghici (48 kg), T. Obrocea (62 kg), M. Sobariu (74 kg) și I. Savin (90 kg).
HANDBALîn turneul masculin de handbal de la Martin (Cehoslovacia), echipa României a întrecut cu scorul de 17—15 (10—6) selecționata Poloniei. Alte rezultate : R. D. Germană—Cehoslovacia (tineret) 15—13 (9—8) ; Cehoslovacia — Bulgaria 32—19 (16—11) ; Ungaria—U.R.S.S. 26-24 (12—13).

RUGBISelecționata de rugbi a României a susținut la Palmeston North a treia întîlnire din cadrul turneului pe care-l Întreprinde în Noua Zeelandă. Rugbișt.ii români au jucat în compania echipei Manawatu, gazdele ob-

ținînd victoria cu scorul de 28—9 (10—0). în primele două meciuri ale turneului echipa română învinsese cu 19—12 echipa Poverty Bay și cu 14—9 formația Waikato.
VOț.EICompetiția internațională masculină de volei dotată cu „Trofeul Tomis" a continuat miercuri la Constanța. Echipa României a repurtat a doua victorie întrecînd cu scorul de 3—1 (13—15, 16—14, 15—10. 15—6)echipa Cehoslovaciei. Polonia a întrecut cu 3—0 (15—6, 15—9, 15—10) echipa Iugoslaviei.Astăzi, cu începere de la ora 16. au loc următoarele partide : România — Iugoslavia și Ungaria — Cehoslovacia. Echipa Poloniei, campioană a lumii, are zi de odihnă.

PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LATRAGEREA DIN 13 AUGUST 1975EXTRAGEREA I : 6 30 45 8 31 21.EXTRAGEREA a Il-a : 16 20 26 22 28.FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI:645 714 lei.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 august. în țară : Vreme în ge
neral instabilă, mai ales la începutul 
intervalului. Cer variabil. Vor cădea 
ploi locale și sub formă de aversă, mai 
frecvente în zona de deal si de munte. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 7 și 17 grade. Iar 
cele maxime, între 18 și 28 de grade, 
izolat mai ridicate. în București : Vre
mea va fi ușor instabilă, cerul va fi 
temporar noros. favorabil ploii de 
scurtă durată, mai ales după-amiaza. 
Vînt moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

CAMPIONATELE 
DE CAIAC-CANOE...Pe apele lacului Snagov au început ieri campionatele naționale de caiac- canoc. în prima zi s-au disputat filialele competițiilor pe echipe. întrecerile au fost dominate de sportivii dinamoviști care au cucerit 4 titluri (canoe 1 S. Covaliov, caiac 1 V. Diba, caiac 2 fete și caiac 4). Reprezentanții clubului sportiv Steaua au obținut trei titluri; la caiac 1 fete, caiac 2 b și canoe 2.

...Șl DE AUTOMOBILISMDuminică 17 august se reia la Baia Mare, pe serpentinele muntelui Gu- tîi, campionatul național de viteză în coastă. Revizia tehnică și antrenamentul oficial vor avea loc sîmbătă, începînd de la ora 12.

întreceri în cadru! 
unei competiții de masă 

pentru tineretîntrecerile sportive ale tinerilor pentru „Cupa Congresului al X-lea al U.T.C. și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R." se află in plină desfășurare, inregistrîndu-se participări numeroase. La volei și la oină au avut loc la sfîrșitul săptămînii trecute întrecerile finale județene în Alba. Argeș, Bacău. Botoșani, Brăila, Constanta. Galați. Gorj, Iași, Ilfov. Maramureș, Mureș. Teleorman. Timiș, Tulcea și Vaslui ; în celelalte județe, finalele se vor desfășura în zilele de 16 și 17 august.După cum ne informează comisia de organizare a competiției, etapele de masă — care s-au disputat la nivelul întreprinderilor și satelor, taberelor și șantierelor tineretului, locurilor de practică și de muncă patriotică — au atras numeroși concurentă nu numai la volei și oină, ci și la alte sporturi pentru practicarea cărora există condiții pe plan local. Astfel. în județul Bacău, pe lîngă componenții celor 124 de echipe de volei și de oină care s-au întrecut în faza de masă, au mai luat parte la concursuri de fotbal, handbal, tenis și atletism, aproximativ 40 000 de tineri muncitori, țărani, elevi, stu- denți și militari ; această activitate sportivă s-a împletit cu acțiunea de amenajare a unor baze simple — 20 de baze sportive sătești și 15 terenuri de tenis. De asemenea, s-au înregistrat participări importante la e- tapele de masă din județele Suceava (30 000), Vrancea (20 000) și Maramureș (45 000).Reamintim că finalele pe tară la volei și oină se vor desfășura la București între 24 și 27 august a.c.

PROGRAMUL I

16,30 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Cabinet juridic.
17,25 Din țările socialiste — R. P. 

Chineză.
17,35 Vetre folclorice — Bistrița- 

Năsăud.
18,00 Enciclopedie pentru tineret.

18,25 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.

18,45 Universitatea TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta socială TV : WA1 

nostru...".
20,40 Ansamblul ,,Ambasadorii cln- 

tecului".
21.30 Revista literar-artistică TV.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concert de muzică simfonică 
românească.

22,00 Telerama : Realizatorii de fil
me în vilegiatură.

Itinerar brăilean al muncii
(Urmare din pag. I)în rînd cu toți oamenii conștienți și devotați cauzei poporului. Oamenii care știu că în sectorul, a- gricol nu este decît un drum bun de urmat, spre agricultura socialistă. Dacă eram înștiințat mai înainte cu cîteva zile scriam o scrisoare prin carp o convingeam pe nevastă-mea și cunoștea și ea rostul colectivului, nu mai pleca urechea la diferite zvonuri false. Tovarăși, înscrieți- mă și pe mine. Pînă vin vă urez spor la muncă. Brațe de muncă sînt eu și Maria". Urmează semnătura : Vasile. Sus, în dreapta, oblic, pe o suprafață cit o unghie : „Aștept răspuns dacă mai mă puteți trece".Nu era prima dată clnd învățătorul — tovarășul Mihăilă — îl trecea pe Po- poacă S. Vasile. L-a trecut și atunci. în septembrie 1949. I-a făcut cerere tip și de ea a cusut mărturia — cartea poștală militară.Au trecut douăzeci și șase de ani. Merg pe străzile comunei Unirea din inima Bărăganului brâi- lean. Largi, curate, străjuite de case mîndre. ridicate în ultimii ani, „Au și din ce" — gindesc privind la marile panouri plantate în jurul asfaltului din centru. Toate vorbesc despre înfăptuiri. Transcriu : „Di

namica veniturilor obținute de C.A.P. (în mii lei) 1962—2 459 ; 1965—5 350 ;1970—10 970 ; 1973—14 550..." Peste drum, un grafic: „Indici de utilizare a îngrășămintelor chimice (suprafața în ha) : 1963 —2 153 ; 1974 — 3 601". La nici cincizeci de metri depărtare ' îți sare-n ochi „Dinamica producției la principalele culturi : 1962 —1 650 kg grîu la hectar ; 1965 — 2 500 ; 1974 — 4 160. La floarea-soarelui, în a- ceiași ani : 1 700 kg ; 1 900;2 000...“. începi să pricepi cum a fost posibil ca anul trecut să se adauge fondului de acumulare 1 800 000 de lei. înțelegi cum de-au reușit cooperatorii Ion Drăgan, Ion Popovici, Ionel Drăghici și alții să-și petreacă timpul liber la volanul automobilelor proprii. Că localitatea e bucșită cu aparate de radio, televizoare. mașini de cusut, de spălat etc. nu mai impresionează pe nimeni. După cum tuturor li se pare normal ca un membru al cooperativei agricole să cîști- ge lunar 1 400—1 900 lei ; sau ca Niculina Topciu, Voica Dediu. Sofița Co- man. Constantin Bibicu șl o mulțime alții să plece pe la stațiuni de odihnă și tratamentDar Popoacă S, Vasile ? Lucrează acum pe platforma chimică a Brăilei. E navetist în orele libere sl

duminica o ajută pe Maria la lucrul cîmpului. în cooperativă. Trăiesc bine, au de toate. Totul în jur s-a schimbat și se schimbă în bine. în loc de concluzie, o întrebare. Mi-a pus-o secretarul comitetului de partid din comună, tovarășul Angelo Popa :— Ce vedeți credeți că «-a făcut bătînd din palme?
★De patru zile eram pe Marea Neagră, Ia bordul navei „Săcele", construită la Brăila. Cargoul se afla la prima lui cursă. Efectua probele de marș în vederea livrării către Navrom- Constanța. Motiv pentru care, alături de marinari, lucrau zi și noapte vreo cincizeci de angajați ai șantierului naval brăilean. Oameni obișnuiți să lucreze pentru mare. dar nu pe mare. Și, totuși — în afară de paloarea unora — nimic nu-i trăda ; își făceau carturile cu o încăpățînare voită, tipică oamenilor care vor și trebuie să învingă. Totul decursese normal. Către Brăila se și expediase radiograma : „Terminat proba de marș motor principal regim sută la sută. Stop. în probe instalația de guvernare și instalația de ancorare. Stop. Continuăm".Aveam Caliecra Ia pupă cînd difuzoarele lui YQDD — postul emisie recepție

de pe Săcele — au început să vibreze : „Varna-Radio, 0720 GMT : Către toate navele din Marea Neagră. Se așteaptă vînt din direcția nord-vest grad 6—7“.Cargoul lua benzi din ce in ce mai mari. în ochii marinarilor de profesie luceau sclipiri ironice ; ceva în genul „acum să vedem ce sînteți în. stare". Dar e- chipajul de muncitori s-a ținut bine. Lucrau ca și cind nu se întîmpla nimic deosebit. Și chiar nu se în- timpla, cel puțin așa credeam atunci, pe vas. Și totuși...La Brăila, o fetiță de 4 ani. Camelia Mocanu, aștepta ca tăticul să vină și s-o ducă la plimbare. Ii promisese. Alte zeci de fetițe și băietei așteptau a- celași lucru. Mămicile căutau să-i liniștească, să se liniștească.— Las’ că vor veni...Iar ei. bărbații, muncitori ai șantierului naval, se făceau că nu văd furtuna, lucrau și gîndeau : „Iar nu mă țin de cuvînt". Din cind în cînd se expedia cite o radiogramă : „Motorul și nava se comportă foarte bine. Stop. Terminat probele de gira- ție, inerție și stabilitate de drum. Stop".Totul mergea înainte.Și, vorba maistrului de Ia termocentrală, credeți că a fost ușor ? Că e ceva ușor pe lumea asta ?

„ZILELE CULTURII 
GORJENE"Miercuri au fost inaugurate „Zilele culturii gorjene". acțiune inițiată de Comitetul de cultură și educație socialistă al județului, in intimpinarea zilei de 23 August. în programul manifestării figurează un festival al cîntecului. portului și jocului popular ce se va desfășura la Tismana și Tg. Jiu. inaugurarea, la Curtișoara, a unui muzeu de artă populară gorjeneas- că, organizarea de expoziții de artă plastică și fotografii in diverse localități, simpozioane, dezbateri și expuneri despre semnificația zilei de 23 August.(Agerpres) 

„MĂGURA 75"La Măgura-Buzău și-a deschis „porțile" cea de-a 6-a ediție a taberei naționale de sculptură in aer liber. Ca și Ia edițiile precedente, 16 artiști plastici, a- jutați de un grup de cioplitori în piatră de la cariera Ciuta, și-au ales blocurile masive de piatră și locul de Itjcru, urmînd ca pe parcursul unei luni de zile să dăltuiască noi lucrări care se vor adăuga la zestrea Muzeului Măgurei. (Mihai Bâzu).
„TINEREȚEA NOASTRĂ, 

TINEREȚEA ȚĂRII"Așa este intitulată acțiunea cultural-artistică a tineretului din județul Iași, organizată in intimpinarea Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței pe țară a U.A.S.C.R. Această manifestare de masă a tineretului se desfășoară sub forma unui concurs-ștafetă. pe sate, comune, orașe și la nivel de județ, unde tinerii de toate categoriile participă la o serie de manifestări care ilustrează coordonatele dezvoltării României și județului Iași în cincinalul 1976—1980, susțin spectacole artistice si recitaluri de poezie patriotică, interpretează cîntece folclorice etc. (Manole Corcaci).
„HORA LA PRISLOP"Tradiționala manifestare a lunii august — festivalul folcloric interjudețean „Hora la Prislop"; aflat la a 8-a ediție — a antrenat un impresionant număr de iubitori ai neprețuitelor comori ale artei noastre populare. Și-au dat întîlnire aicî, la pasul Prislop. aproximativ 1 500 de artiști amatori, reprezentanți ai județelor Bistrița-Năsăud, Maramureș. Suceava (organizatoarele festivalului), precum și ai județelor Mureș. Satu-Mare și Sălaj, invitate ale festivalului. (Gh. Moldovan).

„MERGE DORUL 
Șl RĂSARE"Sub egida centrului județean de îndrumare a creației populare șl a mișcării artistice de masă Alba a apărut o culegere folclorică intitulată „Merge dorul și răsare". Volumul înmănunchează strădaniile unora dintre cei mai activi membri ai a- sociației județene a folcloriștilor și etnografilor, pasionați culegători ai celor mai reprezentative creații populare. Sînt prezentate cîntece vechi, balade, doine, o- biceiuri și strigături de nuntă, cîntece de dor și dragoste, colinde laice, de pe văile Mureșului, Ariesului. Sebeșului și Tirnavelor. (Ștefan Dinică).

FESTIVALUL FANFARELORLa Cheile Turzii, într-un pitoresc decor natural și în prezenta cîtorva mii de oameni ai muncii sosiți aici din întregul județ, au prezentat concerte fanfarele participante la festivalul anual județean : formațiile căminelor culturale din comunele Teaca — județul Bistrița- Năsăud. Bonțida. Răscruci. Min- tiu Gherlei și Săvădisla. județul Cluj, fanfara Casei municipale de cultură Oradea și ale caselor de cultură din orașele Gherla șl Huedin, județul Cluj. Aceleași formații. în după-amiaza si seara aceleiași zile, au dat concerte în parcul municipiului Cluj- Napoca. (Alexandru Mureșan).
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LA UNCTAD ROMÂNIA SE PRONUNȚĂ PENTRU Situația din Portugalia
• întrunirea Consiliului Revoluției ® Reuniunea coman 
danților marilor unități militare ® Președintele Portugaliei 

l-a primit pe secretarul general al Partidului Socialist

GENEVA 13 (Agerpres). — Dezbaterile din cadrul celei de-a XV-a sesiuni a Consiliului pentru Comerț și al UNCTAD au con- Geneva, cu examinareaDezvoltare tinuat, la progreselor înregistrate în aplicarea de măsuri speciale în favoarea țărilor în curs de dezvoltare cel mai puțin avansate. Studiile prezentate de secretariatul UNCTAD relevă că țările în curs de dezvoltare cel mai puțin avansate au fost puternic afectate de evoluția negativă a economiei mondiale ; aceste țări se află Încă departe de a realiza obiectivele fixate în strategia internațională a dezvoltării.Luînd cuvîntul, delegatul român Gheorghe Popescu a reafirmat sprijinul consecvent pe care îl acordă România ideii adoptării unor măsuri specialo în favoarea țărilor în curs de

dezvoltare mai puțin avansate. Totodată, el a arătat că progresele Înregistrate pe plan internațional pentru sprijinirea țărilor respective sînt foarte lente. Subliniind că pe primul loc trebuie să se afle planurile de dezvoltare ale țărilor mai puțin a- vansate, eforturile proprii pentru transformarea structurilor existente si utilizarea judicioasă a resurselor lor materiale si umane, delegatul român a evidențiat, totodată, necesitatea transpunerii in viață a măsurilor practice de instaurare a unei noi ordini economice internaționale.Prin numeroase acțiuni de cooperare. România, ea însăși țară în curs de dezvoltare, contribuie la punerea în valoare a resurselor naturale ale țărilor mai puțin avansate economi- cește, la dezvoltarea unor ramuri industriale ale acestora.

LISABONA 13 (Agerpres). — Consiliul Revoluției din Portugalia s-a reunit marți seara la palatul prezidențial Belem din Lisabona. Potrivit declarației comandantului Ramiro Correira, în cadrul reuniunii a fost luată în dezbatere „situația din țară în multiplele ei aspecte și implicații", — anunță agenția A.N.I.Sub conducerea generalului Otelo Saraiva de Carvalho, șeful Comandamentului operațional continental, la Lisabona a început, miercuri dimineața, o reuniune a comandanților tuturor marilor unități militare din Portugalia, consacrată situației politice din țară. Surse militare, citate de agențiile U.P.I. și France Presse, menționează că la reuniune este dezbătut un plan de acțiune denumit „Proiectul stingii".

zații contrarevoluționare și unor „brigăzi de șoc" legate de organizații politice cu sediul în Spania. Rețeaua contrarevoluționară, relevă un comunicat al COPCON, avea drept scop crearea în Portugalia a unui climat de terorism și insecuritate.

de Securitate
două state

Președintele Portugaliei, generalul Francisco da Costa Gomes, a primit miercuri la Palatul Belem pe secretarul general al Partidului Socialist, Mario Soares, informează a- genția France Presse. Nu au fost date amănunte în legătură cu conținutul convorbirii care a avut loc cu acest prilej.
N.U.

Comandamentul operațional continental din Portugalia (COPCON) a anunțat, marți seara, arestarea a zece persoane aparținind unor organi-

LISABONA 13 (Agerpres). — Un comunicat al Președinției Portugaliei, dat publicității Ia Lisabona, relatează că Uniunea Democratică din Timor (U.D.T.) — una din cele trei formațiuni politice din Timor, alături de Frontul Revoluționar pentru Timorul Estic Independent (FRETELIN) și de partidul Apodeti — a cerut autorităților de la Dili să acorde Timorului.
Partea 

tuată in 
vest de Australia, se află sub do
minație portugheză încă din anul 
1586. Zonele vestice sint sub con
trol indonezian. Portugalia a anun
țat că va acorda independență a- 
cestui teritoriu in octombrie 1978, 
după o perioadă de tranziție.Comunicatul precizează că cererea avansată de U.D.T. este inacceptabilă pentru autoritățile portugheze de dar la

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — Cu prilejul apropiatei sărbători naționale a țării noastre, la Ambasada română din Budapesta a avut loc o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai presei centrale și radioteleviziunii ungare, membri ai corpului diplomatic, corespondenți ai presei străine acreditați la Budapesta. Ambasadorul loan Cotoț a vorbit despre însemnătatea zilei de 23 August, trecînd în revistă succesele obținute de poporul român, sub conducerea P.C.R., în cei 31 de ani ce s-au scurs de la eliberarea României de sub

reprezentanți ai C.C. al P.C. din Cehoslovacia, ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și ai redacțiilor ziarelor centrale și posturilor de radio si televiziune cehoslovace.

dominația fascistă.
portugheze— capitala teritoriului —■ de urgentă independentă

estică a Insulei Timor, si- 
Oceanul Indian la nord-

la Dili — capitala teritoriului nu specifică poziția guvernului de Lisabona in această problemă.

PRAGAAmbasada 13 (Agerpres). — La română din Praga aavut loc o conferință de presă consacrată celei de-a XXXI-a aniversăria eliberării României de sub dominația fascistă. însărcinatul cu afaceri a.i. al ambasadei. Simion Vlad Popa, a expus realizările poporului român în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Au participat

ROMA 13 (Agerpres). — La „Acca- demia di Romania" din Roma a avut loc un recital de muzică românească și străină susținut de soliștii Magdalena Cononovici, de la Opera de stat din București, pianistul Vlad Conta și clarinetistul Ștefan Korody. Cu acest prilej, prof. Alexandru Mirean, secretarul „Accademiei di Romania", a vorbit, în fața unui numeros public, despre semnificația evenimentului de la 23 August în istoria poporului român.BRASILIA 13 (Agerpres). — La Universitatea federală din Brasilia a avut loc festivitatea de deschidere a expoziției „Grafica românească contemporană". Au fost prezenți reprezentanți ai Universității federale din Brasilia, precum și membri ai ambasadei române în această țară.

• VOLUMUL LACU
RILOR ARTIFICIALE DE 
PE PLANETA NOASTRĂ este de circa 5 000 kilometri cubi, de patru ori mai mult de- cît apa din albiile tuturor rîu- rilor Pămîntului. Acest calcul a fost făcut de către oamenii de știință de la Institutul pentru problemele apelor al Academiei de științe a U.R.S.S. In ce privește perspectivele de viitor, ei sînt de părere că, pînă în anul 2000, volumul tuturor lacurilor de acumulare va crește de 2—2,5 ori. Numai pe teritoriul Uniunii Sovietice se află în prezent circa 1 000 de lacuri artificiale, ceea/ ce reprezintă o șesime din totalitatea celor flate pe glob. a-

Declarații ale Ministerelor Afacerilor Externe 
ale R. D. Vietnam și Republicii Vietnamului de SudHANOI 13 (Agerpres). gătură cu votul din Consiliul Securitate privind proiectele de rezoluție care recomandau admiterea R. D. Vietnam și a Republicii Vietnamului de Sud ca membri cu drepturi depline in O.N.U., Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație în care se arată că, prin veto-ul lor, Statele Unite au acționat împotriva spiritului și literei Cartei O.N.U., a dorinței majorității țărilor din lume.După ce se aduc mulțumiri guvernelor țărilor socialiste, tuturor statelor care au sprijinit cererile de admitere în O.N.U. a R.D. Vietnam și a Republicii Vietnamului de Sud, în continuare în declarație se arată că este o certitudine că drepturile legitime ale R.D. Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud vor fi sprijinite în Adunarea Generală a O.N.U. de majoritatea covîrșitoare a membrilor săi.

In Iede SAIGON 13 (Agerpres). — Agenția de presă „Eliberarea" a difuzat declarația Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Vietnamului de Sud in legătură cu veto-ul american în Consiliul de Securitate, care a blocat propunerea de admitere a R.D. Vietnam și a Republicii Vietnamului de Sud ca membri ai O.N.U. Statele Unite, se spuse în document, s-au opus hotărîrii majorității absolute a membrilor Consiliului de Securitate și, in mod deliberat, au acționat împotriva tendinței generale din întreaga lume care este favorabilă participării R. D. Vietnam și a Vietnamului de Sud la Unite.In document se spune prevalîndu-se de rolul său, Generală a O.N.U. va face ca, prin votul pe care-1 va exprima în această chestiune, să determine S.U.A. să-și reexamineze atitudinea.

Obiectivele noului guvern argentinean

RepubliciiNațiimileapoi că. Adunarea

® Negocierile privind realizarea unui acord interimar de 
dezangajare în Sinai ® O.E.P. la conferința ministerială a 

țărilor nealiniateWASHINGTON 13 Secretarul de stat al Kissinger, a avut, marți după-amia- ză, o întrevedere cu ambasadorul Israelului la Washington, Simcha Dinitz. Cu acest prilej, Kissinger i-a transmis ambasadorului istfaelian reacția Egiptului la ultimele propuneri ale Israelului privind realizarea unui acord interimar de dezangajare în Sinai. Aceste propuneri ale Israelului au fost prezentate secretarului de stat american, săptămîna trecută, de către ambasadorul israelian la Washington.După cum relatează agenția France Presse, reacția egipteană la propunerile israeliene va fi examinată duminica viitoare, în cadrul unei reuniuni a cabinetului

(Agerpres). — S.U.A., Henry Kamal, vicepreședinte al Departamentului politic al Comitetului Executiv al O.E.P. Delegația O.E.P. la conferință va fi condusă de Faruk Kaddumi, președinte al Departamentului politic al O.E.P.AMMAN 13 (Agerpres). — Prințul Fahd Ben Abdel Aziz al Arabiei Saudite. prim viceprim-ministru al guvernului, a sosit marți la Amman, după vizita oficială întreprinsă in Siria. Oaspetele saudit a fost în- timpinat, pe aeroportul din Amman, de regele Hussein și de primul ministru Zeid Rifai.

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — Principalele obiective ale noului guvern argentinean. așa cum se profilează după prima reuniune a cabinetului, constau în promovarea unui dialog mai activ între partidele politice, asigurarea unei colaborări mai eficiente între instituțiile de stat, blocarea manifestărilor de violență care afectează de mai multă vreme activitatea și situația internă, în general, menținerea ordinii și disciplinei și impulsionarea în acest cadru a măsurilor necesare pentru rezolvarea problemelor complexe din economia țării, atenuarea și combaterea fenomenelor de criză.„Toate eforturile noastre — a subliniat colonelul Vicente Damasco, noul ministru de interne — vor tinde să redea argentinenilor pacea și niștea la care aspiră".In cadrul unei recente reuniuni a prezentanților celor 7 organizații coaliției guvernamentale „Frontul Justițialist de Eliberare (FREJULI)", purtătorul de cuvînt Enrique Vedia a subliniat: „Țara noastră trece printr-o gravă criză economică. Dar fondul problemei este politic și soluția este, la rîndul său. mai mult ca ori- cînd de ordin politic". In reprezentantul Argentinei Comunitatea Economică peană. Antonio Cafiero, chemat de urgentă la Buenos Aires de către președintele națiunii pentru a ocupa portofoliul departamentului economiei.Pe de altă parte, ministrul muncii, Carlos Federico Ruckauf. a declarat că pe perioada mandatului său va menține contacte strinse cu Confederația Generală a Muncii (C.G.T.).Acestea sînt primele indicii — a- preciază observatorii politici din Buenos Aires — că remanierea guvernului, din care au fost înlăturați

miniștrii legați de fostul titular al departamentului bunăstării sociale, Jose Lopez Rega, a cărui demisie a fost cerută insistent de sindicate, va contribui la consolidarea cadrului instituțional democratic.

DAMASC 13 (Agerpres). — Pavilionul României Ia cea de-a 22-a e- diție a Tirgului internațional de la Damasc a fost vizitat, la 12 august, de o delegație de partid și de stat siriană, în frunte cu Abdul Al Ah- mar, secretar general adjunct al Comandamentului național al Partidului Socialist Arab Baas din Siria. Din delegație au făcut parte Mohamed al Imadi, ministrul economiei si comerțului exterior, activiști ai Comandamentului național Baas, funcționari superiori din cadrul Ministerului E- conomiei, reprezentanți ai conducerii tîrgului.

în timpul vizitei, oaspeții sirieni au apreciat gama variată a exponatelor prezentate, calitatea acestora, precum și faptul că România este mereu prezentă la Tîrgul internațional de la Damasc cu produse care interesează în mod deosebit economia siriană. Cu acest prilej, Abdul Al Ahmar a evidențiat evoluția pozitivă a relațiilor româno-siriene în toate domeniile — politic, economic, cultural — și a subliniat dorința părții siriene de a vedea aceste relații dez- voltîndu-se permanent, în ambelor țări și popoare.

• ACTORI SI CI
CLIȘTI. Dificultățile economice prin care trece Anglia au repercusiuni „dramatice" în lumea teatrului. Peste 60 la sută din cei 14 000 de actori britanici nu dispun in prezent de vreun angajament sigur, neputîndu-se conta pe nici un fel de subvenții din partea statului. Dacă situația nu se va schimba — constată artista— vom soluția cicliste, reclame alta, în financiar,

Annie Irwlng fi siliți să recurgem la alergătorilor la cursele care poartă pe tricouri pentru schimbul o firmă sau unui sprijin
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acest sens, pe lingă vest-euro- a fost re

interesul

a
Președintele MexiculuiLuis Echeverria Alvarez, și-a încheiat vizita oficială în Iordania. în continuarea turneului său, șeful statului mexican este așteptat să sosească la Dakar.
La invitația Guvernului 

R. P. Chineze,în această *ară urmează să sosească, la 15 august, într-o vizită oficială de prietenie, o delegație a Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.) și a Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), condusă de Khieu Samphan, viceprim- ministru al G.R.U.N.C., comandantul șef al Forțelor armate populare de eliberare națională ale Cambodgiei. Adjunctul conducătorului delegației cambodgiene va fi Ieng Sary, viceprim-ministru, relatează agenția China Nouă.

Din Pnom Penh se anuntă că prințul Norodom Sianuk, șef de stat al Cambodgiei, și Penn Nouth, prim-ministru, au aprobat numirea a doi noi viceprim-miniștri ai G.R.U.N.C., pentru a întări activitatea acestuia. Cei doi sînt : Ieng Sary — viceprim-ministru pentru afaceri externe în cabinetul primului ministru, și Son Sen — viceprim-ministru pentru apărarea națională in cabinetul primului ministru.
„Cosmos-754".In U-R-S-S-a fost lansat miercuri satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-754", destinat studierii în continuare a spațiului cosmic. Aparatele instalate la: bordul satelitului funcționează normal — informează agenția T.A.S.S.

de la Tel Aviv.al S.U.A., Henry să se deplaseze pentru

ponia, avind o suprafață de 1 650 000 hectare, și-au diminuat recolta la hectar. Pagubele aduse prin aceasta economiei naționale se ridică la circa 33 miliarde yeni — după cum reiese dintr-un studiu efectuat de Ministerul nipon al Agriculturii și Silviculturii.
Recolta mondială de coi- 

ce© bodae se va cifra 5n anul a_ gricol 1974—1975 la aproximativ 1,5 milioane tone, după cum rezultă din studii de specialitate. Consumul de cacao boabe pe glob va depăși, probabil, cifra de 1,39 milioane tone.

Secretarul de stat Kissinger, urmează simbătă, la Vail (Colorado), a expune președintelui Ford ultimele evoluții in cadrul negocierilor egip- teano-israeliene privind realizarea unui acord interimar de dezangajare in Sinai — a anunțat purtătorul de cuvint al Casei Albe, Ronald Nessen.

Eutoritățile de stal perua- 
jțg au preluat controlul deplin asupra producției și desfacerii sării, pu- nind astfel capăt activităților desfășurate pe teritoriul național de către firma „U.S. Morton Salt". Guvernul va cumpăra toate acțiunile firmei „Pacific Chemical Co.“. afiliată companiei menționate anterior, in baza unui acord semnat între cele două părți.

Conflicte da muncă ta 
SpfcÂM. In primeIe ?ase luni ale acestui an au avut loc in Spania 564 conflicte de muncă, la care au participat 313 378 de muncitori, informează agenția Associated Press. Cel mai puternic au fost afectate sectorul metalurgic, construcțiile și dustria chimică. in-

alin-

CAIRO 13 (Agerpres). — Organizația pentru Eliberarea Palestinei va prezenta problema palestineană ca pe un punct separat pe agenda conferinței ministeriale a țărilor nealiniate care urmează să se întrunească luna aceasta la Lima, a anunțat Saied

MADRID 13 (Agerpres). — Un comunicat distribuit miercuri dimineața la Madrid și citat de agenția France Presse anunță că au avut loc primele convorbiri intre Comisia permanentă a Juntei democratice din Spania și Secretariatul Platformei de convergență democratică — cele două mari grupări politice care reunesc cvasitotalitatea opoziției din Spania.Comunicatul, care nu face precizări asupra locului unde s-a desfă-

șurat întilnirea, relevă că „dată fiind urgenta problemelor existente in mod real, reprezentanții celor două grupări au hotărit să-și continue convorbirile".Junta democratică din Spania a fost formată anul trecut sub egida Partidului Comunist Spaniol, iar Platforma de convergentă democratică a luat ființă anul acesta, reunind socialiști-liberali și democrat- creștini.

Ce? de-al patrulea reactor 
nuclear dira Argentina construit în localitatea Bahia ca. la 600 km sud de Buenos a anunțat guvernul argentinean.

deva fiBlan«Ziires,
Departamentul agriculta 

rii a? S.UX 3 anuntat că- baza condițiilor meteorologice existente la începutul acestei luni, specialiștii americani consideră că recolta de grîu a Statelor Unite se va cifra anul acesta la 58,2 tone, față de 48,8 milioane ținute anul trecut, iar cea rumb se va ridica la 148,5 tone. în comparație cu 118,1 tone realizate în 1974.

pe
milioane tone ob- de po- milioane milioane

Ura „statal provizoriu" presei și editarilor a fost stituit în Republica Vietnamului Sud. in care se prevede că toateziarele tipărite trebuie să fie în primul rind „instrumente ale luptei și educării patriotice a maselor, servind interesele patriei, revoluției și poporului, contribuind intensiv la e- dificarea și consolidarea noului regim. a noii economii și a noii culturi".

CARACAS 13 (Agerpres). — La Caracas a luat sfirșit cea de-a Vil-a Conferință națională a Partidului Comunist din Venezuela. Participanții au dezbătut și aprobat raportul prezentat de secretarul general al partidului, Jesus Faria. Conferința s-a pronunțat pentru întărirea în continuare a mișcării muncitorești si sindicale din Venezuela. Ea a reafirmat, totodată, sprijinul partidului față de intenția guvernului venezuelean de a naționaliza industria petrolieră.Participanții au adoptat o rezoluție prin care salută rezultatele Conferinței pentru securitate și cooperare de în luiCorvalan, și a altor tici din Chile.

• PENTRU
TĂ VARIETATE ONO
MASTICĂ. Deoarece în cărțile de telefon din Budapesta figurează aproape 3 000 de cetățeni care poartă numele de familie Kovăcs („Fierarul") și cam toți atîția Szabo („Croitorul") și Molnâr („Morarul"), potrivit unei dispoziții legale, cetățenilor respectivi li se creează facilități speciale pentru a-și schimba numele, astfel încit să se evite desele confuzii. In acest scop, a fost editat un catalog de sugestii, cuprinzînd 1 800 nume mai puțin răspîndi- te. De reținut că anumite nume de familie nu sînt, totuși, „de împrumut", cum ar fi Petofi, Bartok etc. Deocamdată s-a constatat însă că „Molnar“-ii sau „Kovacs“-ii preferă, în cel mai bun caz, să-și schimbe prenumele, nu numele de familie...

de cercetări în la cen- dome-
* DESERTUL ARIZO

NA - REZERVOR DE 
ENERGIE. Savantul american Aden Meinel de trulniul opticii de pe lingă Universitatea din Tucson, statul Arizona, a declarat că există în sud-estul deșertului Arizona o întindere însumînd 16 093 kilometri pătrați care este suficient de expusă radiațiilor Soarelui pentru a putea asigura producerea din energia solara a unei cantități de electricitate care să acopere necesitățile Statelor Unite. Savantul american a precizat că există in S.U.A. și alte regiuni puternic expuse razelor Soarelui. Sint condiții, a subliniat el, pare permit realizarea utilajelor necesare pentru ca orașele americane să treacă la transformarea energiei solare în electricitate.

Treptat, treptat, viața Saigonului — „Orașul Ho Și Min“, ca și a întregii Republici a Vietnamului de Sud reintră. la trei luni și jumătate de la victoria istorică din 30 aprilie a forțelor patriotice, pe făgașul unei activități pașnice, normale.Noua putere populară din Republica Vietnamului de Sud a preluat o situație din cele mai grele, din toate punctele de vedere : mari distrugeri provocate de cele peste două decenii de război, o economie falimentară, 10 milioane de persoane strămutate, sute de mii de copii a- bandonați, o atmosferă de corupție atotprezentă, 1,5 milioane de soldați, polițiști și funcționari ai regimului marionetă care trebuiau reintegrați în viața socială. Modul în care au fost abordate aceste probleme atît de spinoase a contrazis total, din mele zile după cucerirea puterii, paganda regimului marionetă, lansase mitul „băii de singe" în pul de a împiedica, cu orice preț, reconcilierea națională.— Ne arestați ? Ne împușcați 7— Nu, vă reeducăm 1Asemenea dialoguri s-au repetat in sute și mii de cazuri, atestînd spiritul profund umanist al administrației revoluționare față de persoanele care au lucrat pentru fostul regim. Considerindu-le victime ale politicii de corupție și scindare promovate de administrația saigoneză, puterea revoluționară a atras aceste elemente într-o vastă acțiune de reeducare, ce se desfășoară la toate nivelurile — o veritabilă universitate populară, a cărei sarcină constă în explicarea schimbărilor istorice prin care trece tara. Militarii regimului marionetă nu au avut de suportat nici un fel de consecințe. Date recente indicau că. începînd de la 10 mai, s-au prezentat în fața autorităților populare pentru a fi înregistrați 590 000 de foști militari, inclusiv 25 de generali și 6198 colonei. Puterea populară le-a oferit tuturor șansa de a fi reeducați, spre a înțelege justețea cauzei revoluției și a deveni astfel participant! la opera de construcție a tării, de edificare a unei noi vieți.

Cea de-a treia conferință a Comitetului Frontului Național de Eliberare din zona Saigon — Gia Dinh a constituit o concludentă expresie a voinței de reconstrucție și reconciliere națională. Reuniunea la care pentru prima dată după eliberare au participat și delegați din Hanoi,, capitala Republicii Democrate Vietnam, și din Hue, fosta capitală imperială a Vietnamului — ca expresie a continuității istorice, a voinței tuturor locuitorilor Vietnamului de a trăi într-o singură patrie unită — a examinat problemele situației actuale din capitală, a stabilit sarcinile i-
pri- pro- care sco-

CORESPONDENȚA 
DIN SAIGON

mediate de consolidare a administrației populare, pe baza unei strinse alianțe dintre muncitori și țărani, a unei largi conlucrări între toate păturile sociale. însăși componența noului comitet reflectă preocuparea pentru mobilizarea amplă a tuturor locuitorilor Saigonului. Firește, cea mai mare parte din membrii săi sînt oameni care au luptat cu eroism împotriva regimului de tristă amintire al Iui Thieu. dar în componența comitetului se găsesc și persoane ca generalul Nguyen Huu Hanh, care, în calitate de șef de stat major adjunct, a îndeplinit ordinele fostului președinte Duong Van Minh de capitulare în fața forțelor patriotice.Bucurindu-se de sprijinul larg al maselor, noua administrație a luat o serie de măsuri energice — care încep de pe acum să-și arate roadele — în vederea normalizării. în capitală și-au redeschis porțile 248 de întreprinderi. unde lucrează peste jumătate milion de persoane. Producția acestor unități. în special a uzinelor textile, a înregistrat de pe acum sporuri, în unele cazuri remarcabile, acționîndu-se, totodată, pentru crearea de noi relații în producție. Semnificativ în acest sens este faptul că

sectorul de stat înglobează peste 70 la sută din industria țării prin preluarea întreprinderilor aparținind conducătorilor regimului marionetă, precum si elementelor trădătoare ce au părăsit țara înainte de eliberare. Plantațiile de cauciuc și-au reluat activitatea, rețeaua feroviară este integral refăcută.Paralel se depun eforturi pentru dezvoltarea regiunilor rurale, multe lăsate în paragină sau puternic a- fectate ca urmare a folosirii de către agresori a substanțelor defoliante. Mii de persoane silite să se stabilească în localitățile urbane, unde trăiau adesea în condițiile unei mizerii de neînchipuit, sint acum îndemnate să se reîntoarcă la sate. Numai din Saigon, a cărui populație fusese sporită în mod artificial de fosta administrație, se prevede ca. în decurs de cîțiva ani, să zonele rurale un de oameni.Au fost luate, suri pentru stabilizarea fost deschise sute de puncte în vederea distribuirii orezului pentru populația nevoiașă la preturi scăzute. Studenții își petrec „vacante revoluționare", lucrind la refacerea drumurilor, la reîmpăduriri, Ia acțiuni de conservare a solului.Firește, greutăți, și încă serioase, mai există. Pe aci, pe colo, elemente legate de fostul regim încearcă să scoată capul, să se împotrivească măsurilor puterii revoluționare, dar ele sint repede făcute inofensive, cu sprijinul nelimitat ai populației. Trei luni și jumătate este un răstimp scurt. In acest răstimp însă, in viața Saigonului, ca și în viața întregii Republici a Vietnamului de Sud s-au petrecut mari schimbări. Se schimbă rinduielile, se schimbă starea de spirit a oamenilor. Se creează și se consolidează o bază tot mai largă pentru împlinirea aspirațiilor de dezvoltare pașnică, de refacere, de unitate națională, care animă deopotrivă pe vietnamezii din Nord și din Sud.

LucrmiJe celui ds-al doi- 
Iea Congres în problemele 
păcii și suveranității,la cnre au participat reprezentanți ai tuturor țărilor centro-americane și carai- biene, au luat sfirșit in capitala costaricană, San Jose.

Schimburile comerctata 
dta'îre U.B.S.S. și K.F.G. Anul trecut. R. F. Germania a ocupat primul loc în comerțul Uniunii Sovietice cu tarile capitaliste dezvoltate, volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări cifrîndu-^e la 2 208,7 milioane ruble. în comparație cu 1210,2 milioane ruble în 1973 — scrie comentatorul economic al a- genției T.A.S.S. Peste 9 000 de firme vest-germane întrețin contacte afaceri cu organizațiile sovietice comerț exterior. de de

cuCa urmars a poluării reziduuri industriale și menajere, la sută din culturile de orez din Ja-55

se restabilească in milion si jumătatede asemenea, mă- pieței, au

In celebra sa carte 
„Socul viitorului" — 
tradusă și in limba ro
mână — Alvin Toffler 
remarca un fenomen 
recent : apariția obiec
telor „gata de arun
cat". Gama lor este 
foarte largă : de la 
brichete și pixuri inu
tilizabile după consu
marea gazului sau a 
minei și pină la fri
gidere, televizoare etc. 
concepute să dureze o, 
perioadă cit mai scur
tă, după care lipsa 
pieselor de schimb sau 
costul prea ridicat al 
reparației determină 
aruncarea lor la gunoi. 
Astfel, o rișniță elec
trică de cafea e calcu
lată să funcționeze 
doar 10 ore, o mașină 
electrică de ras 50 de 
ore, o lampă cu neon 
150 de ore ș.a.m.d. Ex
plicația acestui feno
men ? Profiturile cit 
mai grase ale indus
triașilor și comercian- 
ților, pe seama 
narului 
lor.

Încurajat printr-o 
reclamă exacerbată, a- 
cest fenomen ilustrea-

excesele
„societăți de 
întemeiată pe 

unor

P. PETRA

buzu-
consumatori-

ză, totodată 
așa-zisei 
consum" 
risipa unor cantități 
enorme de resurse vi
tale pentru orice ra
mură industrială. Con
tradicția dintre un a- 
semenea „stil" de pro
ducție și actuala criză 
de materii prime și e- 
nergie este evidentă.

Iată de ce, in ulti
mele zile, Ministerul 
Comerțului și Artizana
tului clin Franța a a- 
nunțat o serie de mă
suri ce vor fi exami
nate intr-un viitor 
consiliu de miniștri. 
Măsurile prevăd pena
lizarea fabricanților de 
bunuri și obiecte cu o 
scurtă durată de folo
sință, controlul și re
primarea publicității 
mincinoase asupra du
ratei de utilizare a bu
nurilor, in unele cazuri 
fiind impusă indicarea 
duratei de folosință a 
produselor. Alte mă
suri prevăd, in para
lel, favorizarea atelie
relor de meșteri repa
ratori, profesii pe cale 
de dispariție in Fran
ța, prelungirea peri-

oadelor de garanție 
etc.

„Trebuie să ne în
toarcem la moda sănă
toasă din trecut : mo
da lucrului solid — 
constata un ziarist pa
rizian, adăugind : fără 
îndoială, consumatorii 
o vor adopta imediat. 
Dar fabricanții

Modă sau nu, aceas
tă schimbare a opticii 
devine tot mai mult o 
necesitate națională. 
Calcule preliminare a- 
preciază că o aseme
nea politică industria
lă ar putea aduce eco
nomii de materii pri
me și de energie eva
luate la miliarde de 
franci anual, economii 
de care ar putea bene
ficia atît ramurile in
dustriale principale, 
cit și consumatorii bu
nurilor de largă utili
tate, cu alte cuvinte, 
majoritatea va trebui 
să-și spună cuvîntul, 
ridicind o adevărată 
barieră în fata risipei.

Paul
DIACONESCUParis

in Europa, precum și o rezoluție solidaritate cu patrioții chilieni, care se cere eliberarea secretaru- general al P.C. din Chile, Luis deținuți poli-.
R. A. EGIPT

pescuit 
pe lacul artificial 

de la Assuan
In cadrul planului de dezvol

tare inițiat de guvernul egip
tean, creditele care vor fi acor
date, in următorii 5 ani, in ve
derea amenajării lacului Nasser 
— lacul artificial format prin 
construirea barajului de la As
suan — se ridică la peste o su
tă de milioane lire egiptene. 
Lacul Nasser se intinde pe o 
lungime de 510 km in amonte 
de baraj, din care 350 km pe te
ritoriul egiptean și 160 km pe 
teritoriul Sudanului. Lărgimea 
sa variază intre 10 și 60 km, 
iar nivelul apelor se situează la 
165 m și va ajunge pînă in 1980 
la 180 m.

Programul prevede ca această 
imensă pinză de apă să fie le
gată de Abu Simbel printr-o li
nie de înaltă tensiune, pe malul 
vestic al lacului. Tot pe această 
parte va fi construită și o cale 
rutieră. Construcții similare sint 
prevăzute și pe malul răsări
tean pină la Alaky. Aceste dru
muri vor servi zeci de noi sate 
care se vor construi pe ambele 
maluri, avind, fiecare, circa 300 
de familii, care se vor ocupa în
deosebi cu pescuitul. Acum, cu 
pescuitul se ocupă in aceste 
locuri 5 000 oameni. Recordul de 
pește prins a fost de 800 tone 
in luna februarie, anul trecut. 
Va fi in ființată insă o adevăra
tă flotilă de pescuit, care va dis
pune de o uzină de congelare a 
peștelui și una de conserve, ca 
și de o fabrică pentru făină de 
pește.

Pe de altă parte, în acești 5 
ani va fi redată agriculturii o 
suprafață de 100 000 ha, proiect 
care face parte dintr-un pro
gram mai vast care prevede 
crearea unei suprafețe agricole 
de 400 000 ha de-a lungul lacu
lui. Odată cu aceasta va putea 
fi dus la îndeplinire și proiectul 
de înființare a unor centre de 
creștere a animalelor.

• JURNALELE PER
SONALE ALE LUI THO
MAS MANN. In conformitate cu voința scriitorului Thomas Mann, la Școala superioară federală din Ziirich a început deschiderea jurnalelor personale ale marelui prozator, i Acestea acoperă evenimentei.e-. 1 din perioada 1933—1955; ,.uvaa-‘ lele sînt aranjate în pachete, | munca arhivarilor constind in desfacerea, numerotarea și înregistrarea lor. O ultimă operațiune va consta în fotocopierea jurnalelor, un exemplar fiind pus la dispoziția familiei Mann, care va fi împuternicită să dispună dacă și in ce formă vor putea fi publicate însemnările zilnice ale celebrului autor.

• PROTEST. Locuitorii din Limbourg (Olanda) au protestat în repetate rînduri împotriva zgomotului asurzitor provocat de avioanele de la baza N.A.T.O. din vecinătate, care zboară razant cu acoperișul caselor. Neobținind . satisfacție, cetățenii au hotărit să ridice pe culoarul avioanelor un „baraj" de baloane, de care sînt prinse panglici de aluminiu, pentru a împiedica legăturile radar.
• SMARALDE ARTI

FICIALE. La capătul unor experiențe îndelungate, cercetătorii și tehnicienii de la firma japoneză „Kyoto ceramic" au reușit să obțină smaralde pe cale artificială. Pentru obținerea acestora au fost utilizați oxizi de beriliu, aluminiu și siliciu, substanțe care intră în compoziția chimică a smaraldelor naturale. Noul produs are aceleași calități în ce privește duritatea, transparența, greutatea specifică și culoarea pietrelor prețioase veritabile, avind în plus avantajul că prețul este de două ori mai mic.
• O LICITAȚIE PUTIN 

OBIȘNUITĂ este flȘtePtată să aibă loc în orașul italian Latina. Este vorba de 13 jucători de fotbal. Motivul : fostul președinte onorific al clubului local de fotbal, Giuseppe Capo- maccia, a împrumutat 45 milioane de lire pentru a face față „cheltuielilor curente". El n-a mai putut însă să-și achite datoria, fapt pentru care a fost dat în judecată. La cererea creditorilor, tribunalul a hotărît ca jucătorii să fie scoși la licitație, cît mai curînd posibil, pentru ca „marfa" să nu se „deterioreze".
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