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Aflat in Uniunea Sovietică, la invitația C.C. al P.C.U.S., unde iși petrece,

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o parte a concediului de odihnă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
A VIZITAT ORAȘUL SEVASTOPOL 

SI U UNITATE AURICULA DIN CRIMEEA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, care, la in
vitația C.C. al P.C.U.S., își petrec o 
parte din concediul de odihnă in U- 
niunea Sovietică, au vizitat, joi di
mineață, colhozul „Prietenia între 
popoare" din comuna Petrovka. una 
dintre cele mai mari unități agri
cole din Crimeea.

în drum spre această comună, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au făcut o 
scurtă vizită în orașul Sevastopol.

La intrarea în orașul-erou. înalții 
oaspeți români au fost întîmpinați de 
Nikolai Karpovici Kiricenko, mem
bru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regional 
Crimeea al P.C. din Ucraina, Trofin 
Nikolaevici Cemodurov, vicepreședin
te al Prezidiului Sovietului Suprem 
al R.S.S. Ucrainene, președintele Co
mitetului executiv al Sovietului re
gional Crimeea. Viktor Sergheevici 
Makarenko, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Sevastopol al P.C. 
din Ucraina, de alți conducători ai or
ganelor de partid și de stat sovietice, 
care le-au urat un călduros „bun ve
nit" în orașul de pe malul Mării Negre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu vizitează 
cîteva din punctele memorabile ale 
Sevastopolului.

Coloana de mașini își continuă 
apoi drumul pe șoseaua mărginită 
de ogoarele mănoase aîB Crimeei, 
spre comuna Petrovka.

în fața modernei clădiri a sediu
lui colhozului „Prietenia între po
poare", oaspeții români sint salutați 
cu deosebită căldură de Viktor Iva- 
ruovici Ilin, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid Krasnogvar- 
deisk, Ilia Abramovici Iagudin, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
colhozului, Anatoli Egorovici Fedi- 
nin. secretarul comitetului de partid, 
de numeroși colhoznici care aplaudă 
și ovaționează cu entuziasm.

Un grup de tinere în pitorești 
costume naționale oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu tradiționala pîine și sare, 
iar pionieri — frumoase buchete de 
flori.

După ce a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru onoarea deosebită 
pe care au făcut-o colectivului de 
peste 4 000 de colhoznici prin vizi
tarea acestei unități, președintele 
colhozului, I. A. Iagudin. a prezentat 
oaspeților aspecte ale activității gos
podăriei, care se întinde pe o supra
față de 16 200 ha.

Vorbitorul a subliniat rodnicia bu
nei colaborări dintre specialiștii ro
mâni și cei sovietici în domeniul 
agriculturii, a ținut să mulțumească 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
numele miilor de membri ai colho
zului, pentru sprijinul pe care oa
menii de știință români il acordă in 
cultivarea și sporirea producției de 
soia pe loturile de la Petrovka, în 
cultivarea aici a unor noi soiuri va
loroase de floarea-soarelui, I. A. Ia

gudin a exprimat dorința 
de colaborare dintre cele 
să se lărgească și să se 
necontenit.

ca relațiile 
două țări 

adîpcească
La ieșirea din sediul colhozului, 

un grup de copii țin -să manifeste, 
încă o dată, bucuria de a avea 
oaspeți atît de dragi, oferin.du-le 
buchete de flori, invitîndu-i să le 
viziteze grădinița.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu îmbrățișează 
părintește pe micile odrasle ale col
hoznicilor.

Coloana mașinilor se îndreaptă 
apoi spre ogoare, printre plantațiile 
de pomi fructiferi, plini de roade.

Tovarășul Nicolae . Ceaușescu pă
trunde în lanul de soia, apreciază 
starea culturii. împărtășește din 
practica și experiența românească în 
acest domeniu. Se vizitează apoi în
tinsele parcele de porumb furajer și 
de floarea-soarelui.

La despărțire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îi felicită pe conducătorii 
colhozului. întregul colectiv pentru 
bogatele realizări obținute, le urează 
noi împliniri în dezvoltarea produc
ției. în creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

SOSIREA LA PIȚUNDA
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au sosit în frumoasa localitate Pi- 
țunda. din R.S.S.A. Abhază, unde își 
vor petrece o parte a concediului de 
odihnă.

La plecare, pe aeroportul Simfero
pol. oaspeții români au fost salutați, 
cu deosebită cordialitate, de Nikolai 
Karpovici Kiricenko. membru su
pleant al C.C al P.C.U.S., prim-se
cretar al Comitetului regional Cri
meea al P.C. din Ucraina. Trofin 
Nikolaevici Cemodurov. vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S Ucrainene, președin
tele Comitetului executiv al Sovie
tului regional Crimeea, de alți con
ducători ai organelor de partid și de 
stat locale.

Pe aeroportul Adler din Abhazia, 
situat pe malul Mării Negre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salutați cu 
cordialitate deosebită și urarea de

„bun venit" pe pămîntul Abhaziei 
sovietice de tovarășii Hintba Va
leri. prim-secretar al Comitetului re
gional Abhazia al P.C. din Gruzia, 
Tamara Fiodorova, secretar al Comi
tetului regional de partid Abhazia, 
Lorik Marșania, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.S.S.A. 
Abhază', Ghivi Kvantaliani, prim-se- 
cretăr al Comitetului orășenesc de 
partid Gagra.

Apoi, coloana de mașini s-a în
dreptat spre, reședința rezervată înal- 
tilor oaspeți români la Pițunda.

La reședința ce le-a fost rezerva
tă, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în
tâmpinați și salutați cu căldură de 
M. A. Suslov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
care, în numele tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., le-a urat un căl
duros „bun sosit" și o cît mai plă
cută ședere Ia Pițundg.

în întâmpinarea marii noastre sărbători naționale
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PRETUTINDENI, ACTIVITATE 
RODNICĂ, REALIZĂRI 

DE PRESTIGIU ÎN ÎNTRECERE
Colective de frunte într-un colectiv fruntaș

Colectivul întreprin
derii de mecanică fină 
din Sinaia se prezintă 
acum, in pragul marii 
sărbători naționale a pa
triei, cu rezultate re
marcabile în muncă. în 
șapte luni ale acestui an 
el a produs peste plan 
10 000 de pompe de in
jecție în echivalent, în 
condițiile unei largi di
versificări a gamei sor
timentale și creșterii e- 
xigențelor de calitate. 
De asemenea, la in
dicatorul productivității

muncii s-a înregistrat o 
depășire a prevederilor 
de plan cu 2 700 lei pe 
fiecare angajat. Acest 
bilanț bogat de realizări 
a determinat colectivul 
să-și suplimenteze sub
stanțial angajamentul a- 
nual asumat în între
cere. Astfel, la produc
ția globală sporul de 
producție va fi nu de 
12 milioane lei, preve
dere inițială, ci de 25 
milioane lei. iar la pro
ducția marfă, în loc de 
8 milioane lei — de 18

milioane lei. în funcție 
de aceste rezultate, di
rectorul întreprinderii, 
tovarășul Aurel Boghici, 
a prezentat la recenta 
adunare generală a oa
menilor muncii colecti
vele evidențiate în mod 
deosebit în întrecere : 
secțiile prelucrări 
montaje rotative, 
lucrări mecanice în li
nie, turnătoria de pre
cizie, echipament hidra
ulic. (Constantin Căpra
rul.

Metalurgiștii din Roman și-au dublat angajamentul
Peste puține zile, metalurgiștii în

treprinderii de țevi din Roman ur
mează să se întrunească în cea de-a 
doua lor adunare generală din acest 
prim an al actualului cincinal, adu
nare care, așa cum ne-a spus 
Vasile Sav, directorul unității, 
marca succesele de prestigiu cu 
întregul colectiv îhtîmpină ziua

DIN CRONICA
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va 
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ACESTOR ZILE
• Colectivele întreprinderilor 

din cadrul Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei au în
cheiat cele șapte luni din acest 
an cu o depășire însemnată a 
unor indicatori de plan : circa 
395 milioane lei la producția 
globală și peste 560 milioane lei 
Ia producția marfă. Aceste de
pășiri au avut ca efect furniza
rea peste sarcinile de plan la 
zi a 105 000 tone huilă, peste 
1 000 • tone concentrate de zinc, 
330 tone cupru de convertizor, 
circa 730 tone mașini și utilaje 
pentru lucrări miniere și alte 
produse. (Agerpres).

• Ieri după-amiază a fost lan
sată motonava „Dej", cea 
de-a doua din seria de 7 500 tdw 
construită de colectivul Șantie
rului naval Brăila. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de aici 
consacră succesul lor marii săr
bători de la 23 August. (Mircea 
Bunea).

• în primul semestru al a- 
nului, prin reducerea consumu
rilor specifice planificate, în 
județul Timiș s-au economisit 
1347 tone metal, 669 mc ma

terial lemnos, 7 128 tone 
bustibil convențional, . 
MWh energie electrică, 
remarcat colectivele de la 
prinderile „Tehnometal", 
trobanat", „Electrotimiș", 
prelucrare a lemnului,, trustul de 
construcții-montaj, „Solventul" 
și altele. (Cezar Ioana).

23 August. Iată cîteva din aceste suc
cese : producerea peste prevederile 
planului la zi a 4 000 tone țevi din 
oțel fără sudură, depășirea sarcinilor 
la export cu aproape 17 milioane lei 
valută ; realizarea întregii producții 
suplimentare pe baza creșterii indi
cilor de utilizare a laminoarelor.

Aceste rezultate nu constituie o li
mită. Conducerea unității a convocat 
la o „operativă" pe cîțiva siderurgiști 
de nădejde ai întreprinderii, cum 
sînt șeful de echipă Mihai Burlacu, 
maiștrii Neculai Neacșu și Gheorghe 
Apostoaie, lăcătușul specialist Gri- 
gore Lupeș, laminatorul Ștefan Lupu 
ș.a. Cu condeiul în mină au întocmit 
calcule care privesc creșterea în con
tinuare a indicilor de utilizare a tu
turor agregatelor. S-a tras linie și s-a 
ajuns la concluzia că este posibil ca 
angajamentul anual inițial realizat 
în aceste zile să fie dublat. „Deci — 
conchide directorul întreprinderii — 
avem create toate condițiile 
ca, pînă la finele anului, să 
suplimentar 8 000 tone țevi 
fără sudură". (Ion Manea).

pentru 
obținem 
din oțel

Numeroase și moderne vagoane 
de cale feratâ pârâsesc zilnic 
halele de montaj ale întreprin
derii arădene. Ele se nasc din 
hărnicia și priceperea, din în
trecerea a mii de oameni 

ai muncii
Foto : M. Caranfil

Izbînzile minerilor de la
din prima lună a 
lansat însuflețitoarea 
întrecere către toate

anului, 
che- 

unită- 
de la 
între-

com- 
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Chiar 
cînd au 
mare la 
tile miniere din țară, minerii 
Vulcan — cîștigătorii sfcestel 
ceri- în ultimii doi ani consecutiv — 
s-au aflat în fruntea colectivelor de 
muncă din Valea Jiului, unde-i gă
sim și azi.

— în marea întrecere, colectivul 
nostru a pus un accent cu totul 
deosebit pe realizarea ritmică a pla
nului in fiecare zi. în fiecare lună, 
în așa fel incit sarcinile sporite si an
gajamentele asumate să fie îndepli
nite la cotele lor maximale — ne 
spune tovarășul Teodor Arvinte, 
președintele comitetului sindicatului 
din această unitate minieră. Ca do
vadă, pînă în prezent, minerii noștri 
au extras peste prevederile de plan 
17 000 tone cărbune, ceea ce repre
zintă peste 85 la sută din angaja
mentul anual.

— în esență, care au fost și sînt 
în continuare factorii hotărîtori în 
obținerea unor asemenea izbinzi ?

— Mai întîi 
perseverentă 
colectivului nostru pe tărîmul intro
ducerii și utilizării cît mai eficiente 
a tehnicii noi în abataje ; faptul că 
de la începutul anului și pînă acum 
planul la producția obținută prin 
tăiere mecanizată a fost depășit cu 
7 000 tone cărbune, iar la aceea reali
zată prin folosirea susținerii meta
lice — cu 10 000 tone cărbune ilus
trează eficienta acestor preocupări. 
Subliniez apoi rolul important pe 
care îl au în întreaga activitate va
loroasele inițiative muncitorești „Bri
gada de producție și educație socia
listă" și „Dirigenția muncitorească", 
inițiative cu puternică influență po- 
litico-educativă și profesională. . în 
acest sens, consider potrivit să fie 
evidențiați minerii din brigăzile con
duse de loan Sima, Mihai Dudescu, 
Petru Alb. Vespasian Cătană. Con
stantin Popa. Szabo Balaș. Dumitru 
Sabău. care au mari merite în succe
sele repurtate de colectivul unității 
noastre. (Sabin Ionescu).

aș releva preocuparea 
a conducerii minei, a
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PROIECTUL LEGII
privind recrutarea si repartizarea forței de naca

PROIECTUL LEGII 
privind încadrarea intr-o muncă utilă 

a unor persoane apte de munca
IN ZIARUL DE AZI:

RUBRICILE NOASTRE : • Viața de 
partid * Faptul divers • Cronică 
plastică • Sport • Din țările socia
liste • De la corespondenții noștri 

• De pretutindeni

După cum s-a anunțat, Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat, în ședința 
din 30 iulie a.c., proiectele acestor legi și a 
hotărît sâ fie date publicității și supuse dez
baterii oamenilor muncii.

Propuneri și sugestii în legătură cu aceste

proiecte de legi pot fi trimise Marii Adunări 
Naționale, precum și redacției ziarului nostru.

„Scînteia" pune coloanele sale la dispozi
ția cititorilor, a tuturor cetățenilor care vor să 
formuleze sugestii și observații.

timpul trâiniciei și al marilor 
constelații

Așadar, a venit și pentru 
Tulcea, pentru nordul Do- 
brogei, vremea întoarcerii 
acasă I

Sîntem acasă — și ne 
limțim trup și suflet cu 
țara întreagă — în orice 
colțișor al patriei, unde 
trăim, muncim, simțim că 
ne realizăm ca oameni și 
gîntem fericiți. Cu toate a- 
cestea, pe zarea vieții 
noastre plutește veșnic, 
într-un netulburat azur, 
Cetatea de argint — orașul 
drag, în care am crescut 
sau în care am învățat 
carte, în care ne-am făurit 
marile noastre aspirații ti
nerești. Orașul care ne în
soțește pretutindeni, care 
este mereu în sufletul nos
tru și oricît de departe 
l-am fi lăsat în urmă, ori
unde ne-am duce — el ră- 
mîne cel mai drag și mai 
apropiat inimii noastre — 
părinte sau măcar prieten.

îl iubim cu o dragoste 
totdeauna vinovată pentru 
că am plecat din el ; îi 
dorim să se înalțe, pentru 
că îl ținem minte lipsit de 
înălțime și de măreție — 
și nu a avut nici pentru

noi puterea să ne ajute să 
ne înălțăm în umanitatea 
la care am aspirat ; îi 
sintem recunoscători pen
tru că a plămădit și a 
crescut din modestia lui 
aspirațiile noastre, curajul 
nostru de a îndrăzni mai 
mult, setea noastră de îm

întoarceri acasă ? Auzim 
din cînd în cînd pe cite 
un cunoscut stăpînit de 
acest dor secret al întoar
cerii : „După ce termin 
cu munca, după ce ies la 
pensie, mă întorc la Tul
cea, îmi fac o căsuță, sus, 
pe deal, ca să văd delta și

Reportaj de Traian COȘOVEI

plinire. Tot ce muncim, tot 
ce realizăm — acolo, unde 
ne aflăm — realizăm cu 
gindul și la el ; tresărim 
de cite ori auzim despre 
el ; dorim să auzim numai 
bine despre el : plănuim, 
visăm mereu o întoarcere 
acasă — o întoarcere în 
orașul nostru — ca o în
toarcere acasă, la părinți. 
Orașul nostru — Cetatea 
noastră de argint, plutește 
mereu în jurul existenței 
noastre sau sufletul nos
tru îi dă mereu ocol. în
tr-un zbor de întoarcere.

Dar care este timpul — 
care este vremea acestei

fluviul ; îmi construiesc o 
barcă, îmi iau uneltele 
de pescuit — și gata 1“ 
Cine nu și-ar visa o 
asemenea căsuță I Tulcea 
are această putere de a-și 
aduce oamenii înapoi, la 
sinul său. oricît de tîrziu 1 
Dar acesta este, oare, tim
pul întoarcerii acasă ! ? 
Timpul bărcuței și al u- 
neltelor de pescuit 1 ?

După o statistică exactă, 
în ultimii 40 de ani au 
plecat din Tulcea 25 de 
mii de oameni. Mi se pare 
un exod cutremurător. 
Douăzeci și cinci de mii 
de oameni — aproape ju

mătate din populația ora
șului de astăzi — plecați 
stoluri-stoluri din orașul 
lor, de acasă, pe șantiere, 
prin fabrici și uzine. în 
alte orașe mai mari, mai 
puternice, care le ofereau 
un cîmp de afirmare, po
sibilități mai mari pentru 
realizarea lor ca oameni — 
posibilități pe care Tulcea 
de atunci nu le putea 
oferi.

Mă aflu la Tulcea. pri
vesc Dunărea și simt în 
jurul meu eforturile uriașe 
ale municipiului și ale ju
dețului Tulcea pentru a 
face față imensului pro
gram de investiții, de 
muncă și de construcții, în 
care a intrat odată cu a- 
cest cincinal. în acest cin
cinal al revoluției tehnico- 
științifice Tulcea are de 
realizat un program gran
dios — deschizător de per
spective luminoase, menit 
să îndepărteze definitiv 
din Tulcea singurătatea, 
izolarea. rămînerile in
(Continuare în pag. a V-a)

Nu de puține ori ziarul 
nostru a înfățișat cazuri 
concrete de păgubire a a- 
vutului obștesc de către 
indivizi certați cu legea, 
favorizați de superficiali
tatea unor controale care 
n-au sesizat la timp acti
vitățile frauduloase ale 
infractorilor. în rindurile 
ce urmează ne propunem 
să prezentăm o altă față 
a superficialității, genera
tă, aparent, de maximă e- 
xigență și corectitudine. 
Dar, mai înainte de orice 
comentariu, să „radiogra- 
fiem" cîteva fapte.

...La sfîrșitul lunii martie 
1973, organele de control 
ale Băncii pentru agricul
tură și industrie alimenta
ră — sucursala județului 
Ilfov — au verificat, prin 
sondaj, lucrările executate 
la Fundulea de întreprin
derea pentru proiectări- 
construcții-investiții Bucu
rești. Rezultatul ? Consta
tarea unui prejudiciu de 
peste un milion și jumă
tate de Iei. Normal, se so
licită efectuarea de cerce
tări penale. După aproape 
trei ani de muncă, organe
le procuraturii dispun ne- 
începerea urmăririi pena
le. Motivul ? Nu există pa
gubă ! De la ceea ce era 
socotit a fi pagubă de pes

te un milion și jumătate, 
s-a ajuns la... 8 623 lei, re
prezentând depășiri ale 
consumului normat de ma
teriale și manoperă plătită 
în piu®, sumă deja recupe
rată pe parcurs, prin reți
neri din retribuție.

...Un alt caz, recent, de

seama de valoarea prejudi
ciului, s-a început urmări
rea penală împotriva celor 
trei presupuși vinovați 
(șeful de lot și doi maiștri). 
Acuzația ? Fals, uz de fals 
și înșelăciune in paguba 
avutului obștesc. Urmează 
nenumărate note explica-

diciu, prin plătirea în plus 
de manoperă, ci s-au fă
cut... economii la manope
ră de 568 273 lei 1! în con
secință. s-a dispus scoate
rea celor trei acuzați de 
sub urmărire penală.

Care este adevărul ? Si
gur, nu noi sîntem în mă-

Controlul de mintuială 

dă prilej pentru.., tocmeală
------------------ anchetă socială-------------------
Ia Galați : în urma veri
ficării, prin sondaje, a 
unor obiective realizate 
de G.S.L.H. Galați, orga
nele Inspecției teritoriale 
financiare de stat Galați 
sesizează procuratura că 
s-a descoperit o pagubă 
de o jumătate de milion 
lei, constând din manope
ră plătită in plus. Ținind

tive, declarații, confrun
tări, o expertiză tehnică și 
una contabilă pentru a se 
ajunge la constatarea că... 
nu există nici un prejudi
ciu ! Ba, mai mult : din 
concluziile experților — 
pe care procuratura le con
sideră întemeiate — nu nu
mai că nu rezultă peste o 
jumătate de milion preju-

sură să stabilim care dintre 
aceste concluzii... diametral 
opuse este cea reală. Este 
insă un adevăr de necon
testat : orice incertitudi
ne cînd este vorba de 
avutul obștesc nu poa
te fi decît dăunătoare 
bunului mers al activității 
din unitatea respectivă, 
impietează asupra spiritu

lui de ordine și disciplină 
în gestionarea și mînuirea 
bunurilor incredințate. „Pa
gubă sau economie ?“ — 
iată dilema creată de su
perficialitatea unuia sau 
altuia dintre autorii con
cluziilor in cauză. Nedu
merire pe care am expri
mat-o și directorului In
specției teritorial-financia- 
re de stat Galați, tovarășul 
Constantin Bădescu. Repli
ca interlocutorului însă a 
fost promptă :

— Numai aparent sînt 
economii. Sînt unele as
pecte care conduc la con
cluzia că s-a produs pagu
bă. Noi vom reveni asu
pra concluziilor procuratu
rii. ne vom spune punctul 
nostru de vedere...

Este dreptul acestui or
gan cu importante atribu
ții de control asupra modu
lui în care sînt gestionate 
bunurile societății dintr-o 
unitate sau alta să-și sus
țină și să-și argumenteze 
punctul de vedere. Exerci
tarea controlului, conclu
ziile lui trebuie să fie gi
rate de fapte de netăgă
duit. în așa fel incit 
această activitate, care an
gajează timp și energii

Emil MARINACHE
(Continuare în pag. a IV-a)
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strins mai repede, cu combina și secera,GRIUL in toate zonele unde s-a copt mai tirziu

CARAȘ-SEVERIN

Timpul pierdut este recuperat

în zonele unde griul s-a copt mai tirziu, fiecare oră. fiecare zl 
sînt acum hotărîtoare pentru strîngerea grabnică și fără pierderi a 
întregii recolte. Potrivit datelor centralizate la ministerul de resort, 
pină in seara zilei de joi, 5 august, griul ’ a fost strîns de pe 96 Ia 
sută din suprafețele cultivate in întreprinderile agricole de stat și de 
pe 85 la sută in cooperativele agricole. Aceasta înseamnă că mai sint 
de recoltat 347 000 ha cu griu, situate în special in județele din 
Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei. De remarcat că în
treprinderile agricole de stat din 23 de județe și cooperativele agricole 
din 20 de județe au anunțat Încheierea secerișului. Dat fiind faptul 
că timpul a devenit instabil, organele de partid și agricole județene, 
comandamentele comunale au datoria să ia toate măsurile ce se im
pun- pentru folosirea din plin la recoltare a mijloacelor mecanice și 
acolo unde este necesar și a celor manuale. Acum, prelungirea recol
tatului poate determina pierderi însemnate de producție. Totodată, 
este necesar să fie mobilizați un număr mai mare de oameni, să se 
organizeze acțiuni de masă pentru eliberarea terenurilor de paie. 
Cum se desfășoară lucrările in aceste zile în județele Cluj și Caraș- 
Severin ?

CLUJ

Buna organizare-unul din „secrete"
în județul Cluj, campania de re

coltare a griului este în plină desfă
șurare. Ploile căzute acum cîteva 
zile au pus din nou la încercare spi
ritul organizatoric al conducerilor co
operativelor agricole și specialiștilor. 
Tinîndu-se seama de situația con
cretă din fiecare unitate în parte, la 
indicația comandamentului județean, 
forțele mecanice au fost redistribuite 
și grupate pe tarlalele care s-au zvîn- 
tat mai repede. Combinele „Gloria" 
sosite în ajutor din județele Timiș 
și Bihor au fost încadrate în brigă
zile permanente de mecanizatori din 
fiecare unitate, astfel incit fiecare 
mașină să fie folosită cu maximum 
de randament. Totodată, combinele, 
mijloacele de transport și alte utilaje 
din unitățile agricole situate în Lunca 
Arieșului, care au terminat secerișul, 
au fost deplasate operativ în alte 
zone.

Mecanizatorii din cadrul consiliilor 
lntercooperatiste Iclod, Gherla, Dej 
și din alte părți ale județului dau 
dovadă în aceste zile de multă hărni
cie. „Aș evidenția, din acest punct 
de vedere, ne spune ing. Macarie 
Hedeșiu, directorul S.M.A. Iclod, pe 
loan Moraru, Dumitru Bucșa, Gheor- 
ghe Cherecheș. Vasile Chiorean și 
Gavrilă Berci, mecanizatori care, deși 
lucrează în condiții grele, pe te
renuri accidentate, zilnic își depă- 
gesc norma".

+

FURAJELE
• Si fie însămințate culturi succesive, 
rezistente la brumă • Cit mai multe

echipe de mecanizatori și cosași
INDUSTRIALĂ

DE LA BRAZI

la strinsul finețelor

cultură 
sistată 
se cer 
a pro-

de evoluția condițiilor clima-

de mii de tone de nutrețuri 
obținute prin insămințarea

Liho

Ne-a spus : „Toate 
rezistente la bru- 
tirzii pot fi însă- 
toate zonele țării.

agricole

Ploile căzute în ultimele zile în 
cea mai mare parte a tării permit 
dezvoltarea normală a culturilor suc
cesive însămințate pe sute de mii de 
hectare după recoltarea orzului și 
griului. întrucît, la această dată. în- . 
sămîntarea porumbului în 
succesivă este în linii mari 
din cauza timpului înaintat, 
folosite si alte posibilități de 
duce furaje multe, de calitate, indi
ferent 
tice.

Zeci 
pot fi 
culturilor succesive de răpită 
și varză furajeră. întrucît aceste cul
turi sînt mai puțin răspîndite, am so
licitat dr. docent Iuliu Moga, de la 
I.C.C.P.T. Fundulea, cîteva opinii asu
pra eficienței lor și a normelor agro
tehnice care determină obținerea u- 
nor recolte sporite, 
culturile furajere 
mele timpurii și 
mințate acum in ___  __
în stațiunile de cercetări 
șl, desigur, la Fundulea, rapița Liho 
semănată în cultură succesivă a dat 
30—40 tone de masă verde la hectar 
și chiar mai mult. Aceleași producții 
s-au obținut Ia varza furajeră. 
Rezultate asemănătoare se obțin 
nu numai pe suprafețe restrinse de 
loturi experimentale, oi și în multe 
I.A.S. și cooperative agricole din 
județele Brașov, Sibiu, Suceava ș.a. 
Totuși, pină acum, suprafețele Insă- 
mințate cu aceste culturi sînt res
trânse. Există tendința, la multe 
conduceri de unități agricole, la 
unii specialiști, de a considera im
posibilă continuarea însămînțării 
culturilor succesive, din cauză că 
se limitează doar la porumb. Nu pu
ține sînt cazurile cînd se argumen
tează această situație prin lipsa se
mințelor de culturi furajere rezisten
te la brume".

O investigație făcută de către Mi
nisterul Agriculturii si Industriei 
Alimentare — Direcția creșterii ani
malelor — a dus la concluzia 
există Importante cantități de 
minte neutilizate. Mii de kg 
semințe de plante furajere se 
,Jn stoc" în județele Constanta. 
Mureș, Brașov, Botoșani ș.a. în ceea 
ce privește varza furajeră, numai la 
I.C.C.P.T. Fundulea se află o canti
tate de 500 kg de semințe de înaltă 
valoare. Din datele, evident, incom
plete de la ministerul de resort se 
desprinde că există 265 tone de să- 
mînță de răpită Liho. în unitățile 
agricole din județul Constanța, de 
pildă, sînt în stoc 130 tone de se
mințe, în Ilfov — 60 tone, în Olt — 
30 tone.

Cercetătorii bazei furajere atrag 
atenția asupra necesității cunoaște
rii și respectării cu rigurozitate a nor
melor de pregătire a terenului pen
tru semănat. Nivelul recoltelor de
pinde de adaptarea tehnologiilor a- 
cestor culturi la condițiile locale, 
specifice fiecărei zone și unități a- 
gricole, folosirea tuturor posibilități
lor pentru menținerea umidității so
lului. De la Academia de științe a-

Cuvinte de laudă se cuvin adresate 
și mecanizatorilor Gavril Dunca, loan 
Dumbrăveanu și Petre Călugăr de la 
S.M.A. Dej. Pe una din tarlalele co
operativei agricole din Vultureni se 
lucra grupat cu 7 „Glorii". Toate ma
șinile funcționau bine. Transportul 
producției se făcea cu două camioa
ne și 4 tractoare cu remorci. „Com
binele — ne spune inginerul-șef al 
unității, Viorel Olteanu, au fost mu
tate noaptea de pe o altă parcelă 
unde recoltatul s-a încheiat. Imediat 
terenurile sînt eliberate de paie, ara
te și fertilizate".

Bine se desfășoară lucrările șl în 
unitățile din cadrul consiliilor inter
cooperatiste Panticeu, Bonțida. Căian 
și altele. Sînt însă și unități unde ss 
fac simțite anumite deficiente în or
ganizarea lucrărilor. La cooperativa 
agricolă Dăbica. de pildă, viteza de 
recoltare este foarte scăzută, mijloa
cele de transport nu sint bine folo
site. Totodată, cele două batoze care 
treieră griul recoltat manual nu 
funcționează la întreaga capacitate. 
De asemenea. în unitățile din cadrul 
consiliului Intercooperatist Chinteni, 
deplasarea mijloacelor mecanice de 
pe o tarla la alta nu se face operativ. 
Sînt neajunsuri care trebuie înlătu
rate grabnic, astfel incit secerișul să 
se poată încheia in cîteva zile.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

gricole și silvice ne-au fost furnizate 
date care arată că fiecare zi ciști- 
gată acum echivalează cu 5—7 zile 
de vegetație în toamnă, ceea ce este 
foarte mult.

în această perioadă, un mare vo
lum de lucrări trebuie efectuat pen
tru recoltarea și însilozarea furajelor. 
Din datele centralizate la ministerul 
de resort rezultă că, pină la 5 august 
a.c„ cooperativele agricole au in- 
silozat 60 la sută din cantită
țile prevăzute pentru această peri
oadă. în multe unități cu condiții 
asemănătoare și chiar în județe ve
cine rezultatele sînt mult diferite. 
Cooperativele agricole din județul 
Bihor, de pildă, au însilozat 83 la 
sută din cantitatea prevăzută în plan, 
în timp ce în cele din județul Arad 
această proporție este de 55 la sută. 
Or, așa cum arată experiența, în
silozarea constituie metoda cea mai 
avantajoasă de conservare a fu
rajelor, de reducere a pierderi
lor de substanțe nutritive. Ploi
le. care favorizează vegetația, con
stituie, totodată, un impediment 
în uscarea finului. Iată de ce 
trebuie extinsă însilozarea ierbu
rilor. Numai in județul Harghita, 
cooperativele agricole dispun de 
105 600 ha finețe naturale, din care 
au fost recoltate abia 60 500 hectare. 
Cositul finețelor este întirziat- și 
județele Maramureș, Brașov ș.a. 
aceste județe și în altele, cositul 
nețelor se desfășoară concomitent 
secerișul griului, ceea ce impune 
plus de atenție pentru repartizarea 
judicioasă a mijloacelor mecanice și 
de transport, organizarea, exemplară 
a muncii, participarea largă la exe
cutarea acestor importante lucrări a 
mecanizatorilor și cooperatorilor, 
tuturor locuitorilor satelor.

în 
în 
fi- 
cu 
un

C. BORDEIANU

Cu tot timpul nefavorabil, prelun
git pe durata a aproape două săp- 
tămini, lucrătorii din agricultura ju
dețului Caraș-Severin au acționat e- 
nergic pentru aplicarea măsurilor 
stabilite de comandamentul județean 
și strîngerea cit mai grabnică a griu
lui. Ca urmare, griul a fost strîns de 
pe 77 Ia sută din suprafața cultivată. 
De notat că în 12 cooperative agri
cole secerișul s-a încheiat. O expe
riență valoroasă în privința folosi
rii la maximum a utilajelor, a fie
cărei ore bune de lucru au mecani
zatorii care servesc cooperativele a- 
gricole din Moldova Veche, primii 
care au terminat secerișul griului. 
De asemenea, în ritm intens se mun
cește la Gornea. Liulbcova, Belobreș- 
ca, Șușca, unități unde toate forțele 
au fost mobilizate la recoltarea griu
lui, ■; eliberarea terenurilor și balota- 
rea paielor. Mulți mecanizatori, prin
tre care Dumitru Corneanu. Grigore 
Negrea ș.a., de la cooperativa agri
colă Sacu, depășesc cu regularitate 
vitezele zilnice de lucru stabilite ini
țial. După cum ne spunea tov. Du
mitru Scurtu, directorul S.M.A. Ză- 
gușeni, in funcție de zonă si de timp 
s-a lucrat în schimburi prelungite 
sau chiar și noaptea, astfel incit s-a 
folosit din plin fiecare oră propice 
lucrului.

MECANIZATORII MEREU LA DATORIE

PE PLATFORMA

electrică și combustibili
Petrochimiștii Combinatului 

de la Brazi obțin rezultate me
ritorii și in economisirea com
bustibililor și energiei electrice. 
După cum ne informează ingi
nerul Ion Grigoraș — șeful pro
ducției de la Centrala industri
ală de rafinării și petrochimie 
din Ploiești — în primele 7 luni 
ale acestui an economiile de 
combustibil se ridică la peste 
6 400 tone, iar cele de energie 
electrică însumează neste 1.6 
milioane kWh. Aceste însem
nate economii au fost posibile 
prin măsurile luate începind de 
la sectoarele de cercetare și 
concepție și terminînd cu fiecare 
loc de muncă în parte. Pe fișe 
individuale, pe ateliere, secții și 
instalații se urmăresc zilnic in
dicatorii de consum. In fruntea 
acțiunii de bună gospodărire a 
combustibililor si energiei elec
trice — care deține o importantă 
pondere în costul produsului fi
nit — se află comuniștii, care 
mobilizează, prin exemplul lor 
personal, întregul colectiv.
S-au remarcat. Îndeosebi, ingi
nerii, maiștrii și operatorii de la 
instalațiile D.A.V., cracare cata
litică, reformare catalitică, din 
sectoarele piroliză. olefine, fe
nol. (C. Căpraru).

Sint insă și unități unde, sub pre
textul timpului nefavorabil, nu se 
realizează vitezele de lucru stabi
lite inițial. Consecința ? în uni
tățile din consiliile intercooperatiste 
Bocșa și Valea Almășului, griul a 
fost strîns doar de pe 53 și, respec
tiv, 41 la sută din suprafețele cul
tivate. Pentru a vedea cum se ac
ționează acum pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă, ne-am adresat 
tov. Petru Vișescu, directorul direc
ției agricole județene, care ne-a pre
cizat următoarele : „în momentul de 
față am luat măsuri ca utilajele de 
la unitățile care au terminat seceri
șul să se deplaseze la cele din zona 
deluroasă, unde griul a ajuns la ma
turitate mai tirziu și unde avem ră- 
mîneri in urmă. Forțele mecanice din 
consiliul intercooperatist Moldova 
Veche, de pildă, au fost deplasate 
operativ în lanurile de grîu ale coo
perativelor din zona Berliște. In alte 
unități s-au luat măsuri ca, prin fo
losirea mai intensivă a tuturor for
țelor, viteza de lucru la recoltat să 
crească cu peste 20 la sută. Apreciem 
că datorită măsurilor luate in ci- 
teva zile bune de lucru vom Încheia 
recoltarea griului".

Nicolae CATANA
corespondentul „Scînteli"

Mecanizatorii continuă, în nordul țării șl în județele cu dealuri, 
recoltarea griului. Dar acolo unde această lucrare s-a încheiat 7 
Neobosiții ogoarelor n-au încetat munca. Pe cîmp sînt Încă multe 
de făcut. Ei execută arături de vară, prășesc culturile succesive și al
tele. Pe multi îi întîlnești, în aceste zile, la strinsul și însilozarea fu
rajelor. La ferma nr. 3 a întreprinderii agricole de stat Popești-Le- 
ordeni—Ilfov trei mecanizatori, Ion Gosac, Alexandru Călin și Ion 
Ceară — din fotografia de sus — lucrau, în flux continuu, la strinsul 
lucernei. Doi dintre ei cu cositorile mecanice recoltau prețioasa plantă 
furajeră, iar al treilea tracta remorcile la sectorul zootehnic. Pină 
acum, după cum ne spunea tovarășul Romeo TOmescu, directorul în
treprinderii, a fost însilozată, in amestec cu paie, cu 200 tone mai 
multă lucernă decit prevedea planul. Vor fi însilozate, in continuare, 
porumb din cultura a doua, sfeclă furajeră, coceni tocați în amestec 
cu melasă, intr-un cuvînt orice sursă de furaje. Iată o acțiune gospo
dărească la care mecanizatorii și ceilalți lucrători ai întreprinderii își 
aduc pe deplin contribuția.

Foto : I. Herțeg

ÎN CENTRUL DEZBATERILOR

Valorificarea superioară a metalului

fost re- 
1 000 lei 

export

dezbate-

O situație întocmită recent de Con
siliul județean de control muncito
resc al activității economice și socia
le Brasov, privind rezultatele obținute 
în întrecerea socialistă de unitățile 
brașovene în primul semestru al 
anului, situează întreprinderea „Hi
dromecanica" pe locul trei. Modul 
in care au fost realizate sarcinile de 
plan și angajamentele asumate de 
acest prestigios colectiv a fost înfă
țișat pe larg de darea de seamă 
prezentată de inginerul Viorel Me- 
tea, directorul întreprinderii, în 
fața adunării generale a reprezentan
ților oamenilor muncii. Astfel, pla
nul producției globale și marfă a fost 
depășit cu 7,5 milioane și, respectiv, 
cu 2,2 milioane lei ; productivitatea 
muncii a fost mai mare față de plan 
cu aproape trei mii lei pe angajat ; 
cheltuielile de producție au 
duse suplimentar cu 9 lei la 
producție-marfă ; planul la 
s-a depășit cu 5,2 la sută.

După cum era și firesc, 
rile care au avut loc pe marginea 
dării de seamă și programului de mă
suri menit să asigure realizarea 
exemplară a planului în semestrul II, 
ca și pregătirea producției anului 
viitor s-au desfășurat intr-un spirit 
de înaltă exigentă și responsabilitate 
muncitorească, axindu-se pe proble
mele majore pe care partidul le pune 
în fata lucrătorilor din industrie 
care au fost subliniate din nou 
secretarul general al partidului 
plenara comună a C.C. al P.C.R. 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
conomice și Sociale din iulie a.c.

Principalul accent in cadrul dez
baterilor s-a pus pe valorificarea su
perioară a metalului. în acest sens, 
din darea de seamă, ca și din cuvîn- 
tul vorbitorilor s-a desprins o con
cluzie îmbucurătoare : datorită mă
surilor luate pe linia realizării unor 
produse cu performante superioare, 
înaltului spirit gospodăresc ce ca
racterizează colectivul acestei între
prinderi, valoarea unei tone de me
tal supus prelucrării a crescut mult. 
Iată cîteva date concludente : față

și 
de 
la 
și 

E-

Răspunderea comunistăpentru creștereamuncă
în cuvîntarea rostită la recenta 

ședință comună a Comitetului Cen
tral al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, 
secretarul general al partidului arăta 
că trebuie să luăm măsuri foarte 
serioase nentru a obține o creștere 
mult mai mare a productivității 
muncii decit s-a prevăzut în planul 
cincinal. Aceste indicații — la fel, de 
altminteri, ca și cele date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei de lucru efectuate în județul 
Dolj în toamna anului trecut — con
stituie pentru organizația de partid 
a județului nostru un prețios îndru
mar in conducerea activității econo
mice. Realizarea unei productivități 
a muncii sporite, pe baza valorifi
cării superioare a tuturor resurselor 
materiale și umane din economia 
doljeană, reprezintă pentru organele 
și organizațiile de partid o preocu
pare de prim ordin. Acestui obiectiv 
ii este subordonată și munca politi- 
co-educativă, ale cărei forme și mij
loace, revitalizate și reînnoite după 
Congresul educației politice și al cul
turii socialiste, mobilizează puternic 
pe comuniști, pe toți oamenii muncii 
în înfăptuirea sarcinilor economice 
actuale.

Ritmul mediu anual de creștere a 
productivității muncii în industria 
județului, pentru actualul cincinal, 
va fi de 12 la sută, superior deci rit
mului prevăzut pe economie. Nu ne 
propunem, desigur, în cele ce ur
mează, să insistăm asupra măsurilor 
tehnico-organizatorice adoptate în 
acest «cop, deși ele au o deosebită 

tone 
prima 
4 000 
anului

de 
ju- 
lei, 

să

de 1975, valoarea unei 
metal prelucrat a sporit în 
mătate a acestui an cu 
urmind ca pină la finele 
mai crească cu 3 000 lei.

— Aceste realizări, care situează 
întreprinderea „Hidromecanica" prin
tre unitățile fruntașe pe tară, în ce 
privește valorificarea superioară a 
metalului — a spus inginerul Vladi
mir Knasenco, șeful compartimentu
lui de proiectare tehnologică — sînt 
rezultatul preocupării constante a co
lectivului nostru pe linia moderniză
rii neîncetate a producției, a perfec

La întreprinderea „Hidromecanica44 
din Brașov

a deve-

ționării tehnologiilor de fabricație, a 
reducerii risipei de metal. In semes
trul I din acest an, ca și în anii tre- 
cuți, am acționat cu fermitate în di
recția realizării unor produse noi, cu 
performante tehnico-economice și 
funcționale superioare. Rod al aces
tor preocupări, la o serie de produse 
s-a redus greutatea, devenind mai 
suple. Bineînțeles, aceasta s-a reali
zat fără a li se afecta caracteristi
cile tehnico-economice. Este, printre 
altele, cazul turboambreiajului t a v 
700-2. la care se realizează o econo
mie de 150 kg pe bucată, sau a su- 
flantei rotative srd-172, care 
nit cu 800 kg mai ușoară.

Trebuie subliniat însă că. 
vidente, aceste realizări nu 
stituit un motiv de automulțumire 
pentru reprezentanții oamenilor 
muncii prezenți la adunare. Șl a- 
ceasta pentru că fiecare dintre ei 
este conștient — lucru reieșit de alt
fel in timpul dezbaterilor — că ceea 
ce s-a realizat în domeniul gospodă
ririi metalului nu constituie nici pe 
departe o limită, că in întreprindere 

deși e- 
au con-

Însemnătate in ansamblul eforturilor 
ce se depun pentru realizarea sar
cinilor. Vom releva de această 
dată o seamă de mijloace și metode 
proprii muncii de partid prin care se 
acționează, fără a dubla activitatea 
conducerii tehnico-economice, în ve
derea înfăptuirii obiectivului ur
mărit.

Secretariatul și biroul comitetului 
Județean de partid — extinzînd o 
practică mai veche — au efectuat a- 
nalize la fața locului in unele între
prinderi, intre care „7 Noiembrie", 
„Electroputere", fabrica de confec
ții, privind modul cum se traduc în 
viață propriile măsuri de creștere a 
productivității muncii. La întreprin
derea „Textila“-Calafat, în urma 
unui control efectuat de activiști ai

consiliului județean de control mun
citoresc, s-a constatat că 25 la sută 
din războaiele de țesut erau inactive 
și descompletate din lipsă de piese 
de schimb, fapt ce ducea la mari 
pierderi de producție și, implicit, la 
nerealizarea planului de productivi
tate. în urma sprijinului acordat de 
membrii 
analizat 
centrală

biroului județean, care
și minister, precum și

operative cu comitetele de

au 
lucrurile ia fața locului, de 

a 
acțiunilor politice întreprinse, au pu
tut fi mobilizate toate energiile co
lectivului pentru a se pune în ex
ploatare circa 200 de războaie, care 
acum funcționează la întreaga capa
citate ; drept urmare, sarcinile de 
productivitate pe semestrul I au fost 
depășite cu 4 754 lei pe angajat.

In îndeplinirea obiectivelor urmă
rite un rol din cele mai importan
te au metode ca : analizele lunare 
cu activul din industrie și construc
ții privind modul de realizare a sar
cinilor economice, deci și a celei de 
sporire a productivității muncii ; in
struirea și informarea periodică a 
membrilor celor 118 comisii pe do
menii care acționează în județ ; dis
cuțiile 
partid din întreprinderi ori de cite 
ori se ivesc anumite probleme care 
depășesc posibilitățile lor .de solu
ționare. Caracteristic este faptul că 
nu pierdem nici un prilej pentru a 
pune în discuție problemele legate 
de respectarea angajamentului de 
sporire a productivității. Aceasta a 
constituit, de altfel, și obiectul unei 
analize minuțioase într-una din ulti
mele plenare ale comitetului jude- 
țeah de partid, finalizată printr-o 
hotărire care stabilește ca organiza
țiile de partid, împreună cu consi
liile oamenilor muncii din fiecare 
întreprindere, să analizeze trimes
trial programul prioritar de creștere 
a productivității muncii. Ca urmare, 
In unele unități industriale și de 
construcții, cum sint combinatul 
chimic, întreprinderea „Electropu
tere", întreprinderea „7 Noiembrie", 
trustul de construcții industriale, 
întreprinderea de transformatoare 
mici Filiași, comuniștii au dezbătut 
recent, cu exigență și spirit de răs
pundere, modalitățile valorificării 
unor rezerve interne de care dispun 
in vederea sporirii randamentului 
muncii. Biroul comitetului de partid 
de la întreprinderea „7 Noiembrie", 
bunăoară, a hotărit, între altele, ca 
fiecărui specialist membru de partid 
să i se repartizeze dite 2—5 mun
citori cu calificare mai mică, de care 
să se ocupe, urmind ca, periodic, 
respectivii comuniști să raporteze în 
fața adunării de partid cum își în
deplinesc această sarcină.

La „Electroputere", din inițiativa 
comitetului de partid, printre alte 
forme eficiente ale muncii politice 
de masă se înscrie și realizarea unui 

există încă largi posibilități pentru 
creșterea indicelui de utilizare a 
metalului.

— Fără îndoială, a spus maistrul 
forjor Badea Boanță. succesele ob
ținute de întreprinderea noastră 
pe linia valorificării superioare a 
metalului sînt frumoase. Dar tot atît 
de adevărat este și faptul că noi 
continuăm să risipim încă mult me
tal. Aspecte de risipă se 
chiar la forjă 
metalului se 
sul că nu se 
bitare ; de 

întîlnesc 
din cauză că debitarea 
face defectuos. în sen- 
respectă cotele de de- 
asemenea, noi primim

de manoperă

printre care 
Suciu, trata-

materialul fie prea lung, fie prea 
scurt. în primul caz rămin bucăți de 
metal care nu mai pot fi folosite, 
iar în al doilea, ele nu ajung pentru 
piesele respective, astfel că se arun
că la fier vechi. Pe de altă parte, 
datorită uzurii utilajelor și matrițe
lor, realizăm piese cu adaosuri de 
prelucrare mari. Or, toate acestea 
înseamnă pe lingă risipă de metal 
și o importantă risipă 
și energie.

Mai multi vorbitori, 
strungarul Constantin 
mentistul Gheorghe Andrei și alții, 
au subliniat necesitatea ca eforturile 
și atenția colectivului să fie îndrep
tate mai mult spre una din cele mai 
importante surse de risipă : rebutul.

— Incontestabil că față de anii tre- 
cuți, a spus Mihai Baciu, inginer-șef 
al -întreprinderii, rebutul este mai 
mic. Măsurile luate în acest scop, 
ca și în privința valorificării 
capetelor de bară, a deșeurilor 
și a reproiectării unor produse, sub- 
anisamble, piese, au făcut ca în prima

comuniști de aici acționează 
scop, cît și sprijinului per- 
acordat de comitetul jude- 
partid. Nu putem să nu 
că, din inițiativa Comite- 

Craiova, 
s-au

film de scurt metraj, intitulat „Iner
ții sub semnul întrebării", în care 
sînt scoase in evidență îndeosebi as
pectele negative ce se observă la fo
losirea instalațiilor, la întreținerea sau 
repararea acestora etc. Această pe
liculă a fost prezentată în locul dării 
de seamă în adunările de partid ți
nute pe tema productivității la toarte 
cele cinci fabrici ale întreprinderii. 
De altfel, faptul că pe primele șase 
luni ale anului colectivul acestei 
mari unități și-a depășit planul la 
productivitatea muncii cu 1 385 lei p« 
lucrător se datorește, de bună sea
mă, răspunderii cu care cei aproape 
3 600 de ................. “ '
în acest 
manent 
țean de 
amintim 
tului municipal de partid 
în toate unitățile industriale 
organizat cursuri de pregătire eco
nomică cu un ciclu de teme prezen
tate de specialiști, care au vizat în 
primul rind căile de creștere a pro
ductivității muncii adaptate la spe
cificul fiecărei unități, că o scrie de 
inițiative lansate de comuniști, intre 
care cele intitulate : „Nici o mașină 
și nici un utilaj sub randamentul 
planificat, nici un minut nelucrat", 
„Fiecare inginer, tehnician și eco
nomist să rezolve o problemă teh
nică în afara orelor de serviciu" și 
altele, au același numitor comun — 
creșterea productivității muncii.

Datorită materializării în practică 
a măsurilor înscrise in programul la 
care ne-am referit anterior, a mun
cii politico-educative desfășurate, 
colectivele unităților industriale dol- 
jene au reușit să depășească sar
cina de plan la productivitatea mun
cii pe primul semestru cu 2 634 lei 
pe lucrător. Două elemente semnifi
cative : din 43 de unități economice 
cu activitate industrială, doar una 
singură nu și-a realizat planul de 
productivitate pe primele 6 luni ; 
cele aproape 166 milioane lei pro
ducție globală, obținute de industria 
Doljului peste prevederile primului 
semestru, s-au realizat în cea mai 
mare parte pe seama creșterii pro
ductivității.

Judecind lucrurile cu exigența cu
venită, trebuie șă recunoaștem că 
hu peste tot s-a acționat cu fermi
tate și răspundere pentru valorifi
carea tuturor rezervelor. Bunăoară, 
in. unele unități economice nu s-a 
asigurat o proporție corespunzătoare 
intre muncitorii productivi și per
sonalul neproductiv, ponderea celui 
din urmă fiind încă mare. Această 
problemă, subliniată de conducerea 
superioară de partid în repetate rin- 
ddri, a fost pusă recent în dis
cuția activului de partid, în vede
rea luării unor măsuri care să con
ducă la îmbunătățirea continuă a 
acestui raport, ca o condiție impor
tantă a creșterii productivității.

In prezent, comitetul județean de 
partid, traducînd in viață sarcinile 
decurgînd din documentele Congre
sului educației politice și al culturii 
socialiste, este preocupat de a găsi 
noi mijloace de cultivare a atitudinii 
înaintate față de muncă, a ordinii 
și disciplinei, de mobilizare a colec
tivelor la valorificarea superioară 
a potențialului existent în econo
mia județului, de a pune în dez
baterea 
monitor 
această 
aplicate 
fiecare unitate economică, pentru a- 
sigurarea creșterii productivității 
muncii pe anul in curs și întregul 
cincinal — sarcină de cea mai mara 
însemnătate înscrisă în, Programul 
partidului.

Ing. Petre PREOTEASA 
secretar 
|udețean

adunărilor generale ale oa- 
muncii, ce se desfășoară in 
perioadă, măsurile ce se cer 
la fiecare loc de muncă, în

al Comitetului 
Dolj al P.C.R.

jumătate a acestui an să reducem 
consumul de metal cu 58,6 tone, față 
de 52 tone prevăzut. Trebuie să re
cunoaștem însă că aceste realizări 
nu reflectă posibilitățile noastre în 
privința gospodăririi metalului. Pu
tem și trebuie să facem mai mult 
pentru a spori actualul indice de uti
lizare a metalului. Posibilități in a- 
cest sens avem și trebuie să le pu
nem mai intens in valoare.

Vorbitorii s-au referit și la alte 
surse de irosire a metalului alimen
tate de unii colaboratori, printre care 
întreprinderea „23 August" din Bucu
rești și I.C.M. Reșița. în acest sens, 
turnătorul Gherasim Mathes și ingi
nerul Ionel Coman ' au cerut repre
zentantului centralei industriale 
C.I.U.T.M.R.-București, aflat la adu- 

intervină pe lingă între- 
„23 August" pentru a

nare, să 
prinderea 
nu mai livra întreprinderii brașovene, 
piese turnate necorespunzătoare și 
cu adaosuri mari de prelucrare, de
oarece aceasta provoacă mari greu
tăți întreprinderii „Hidromecanica", 
în sensul că multe piese se rebutea- 
ză, iar altele necesită un volum mare 
de strunjire. In același timp, colecti
vul întreprinderii „Hidromecanica" 
face apel la colectivul întreprinderii 
„23 August" să livreze cît mai urgent 
posibil cele 10 blocuri de matrițe, 
pentru ca să se poată trece mai de
grabă de la forjarea liberă la forja
rea prin matrițare, ceea ce va duce 
la realizarea unor economii de metal 
și mai substanțiale.

Rezolvarea acestor probleme, ca șl 
aplicarea propunerilor făcute în adu
nările pe secții și în adunarea ge
nerală pe întreprindere vor permită 
harnicului colectiv al întreprinderii 
„Hidromecanica" din Brașov să asi
gure un grad și mai ridicat de va
lorificare a metalului.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scintell"

i
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitare adresat cu 
ocazia învestirii mele ca președinte al Republicii Portugheze. Folosesc acest 
prilej pentru a sublinia importanța cooperării între cele două țări ale noastre 
și urez bunăstare și prosperitate poporului României.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Manifestări in cadrul intilnirii prietenești 
a reprezentanților tineretului român 

si ai tineretului sovietic
Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Impresionat de amabilul mesaj pe care Excelența Voastră a binevoit 

»ă mi-1 adreseze cu ocazia Zilei naționale, țin să vă exprim cele mai vii 
mulțumiri.

RUDOLF GNĂGI
Președintele Confederației Elvețiene

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, joi după-amiază, delegația eco
nomică britanică, condusă de Monty 
Finniston, președintele corporației 
britanice a oțelului.

Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea colaborării și cooperării

româno-britanice In domeniul meta
lurgiei.

La primire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate, a 
luat parte Neculai Agachi. ministrul 
metalurgiei.

A fost prezent R.B. Dorman, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Marii Bri
tanii la București. (Agerpres)

a apărut, „Era socialistă*' nr. 15/1976

A patra zi a intilnirii prietenești a 
reprezentanților tineretului român și 
ai tineretului sovietic a programat o 
largă suită de manifestări în Bucu
rești și în alte localități ale țării.

. In cursul dimineții, la întreprin
derea de mașini-unelte și agregate 
din Capitală, tineri muncitori ro
mâni și sovietici și-au împărtășit 
.din experiența lor.

După dezbaterile mesei rotunde 
„Rolul tineretului din sfera creației 
artistice ; educarea estetică și mo
rală a tinerei generații", care s-au 
desfășurat în zilele precedente, joi, 
în cadrul intilnirii dintre conducerile 
ansamblurilor artistice ale Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist a conti
nuat schimbul de experiență asupra 
unor aspecte ale activității culturale. 
La Uniunea compozitorilor a avut 
loc un rodnic dialog între tineri 
compozitori din cele două țări.

în agenda Intilnirii prietenești un 
loc prioritar a fost acordat continuă
rii schimbului de experiență dintre 
organizațiile de tineret din Româ
nia și U.R.S.S. cu privire Ia activi
tatea de educare revoluționară a ti
nerei generații. 'Pe această temă, 
membri ai delegației sovietice au

avut convorbiri la comitetele jude
țene Dîmbovița. Argeș și Prahova 
ale U.T.C. Pentru mai buna cunoaș
tere a preocupărilor tinerilor români, 
a realizărilor poporului nostru, gru
puri ale delegației sovietice au vi
zitat Combinatul de oțeluri speciale 
din Tîrgoviște, barajul Vidraru. Mu
zeul Doftana, Casa științei și teh
nicii, Muzeul orașului Brașov, alte 
obiective economice și social-cultu- 
rale.

La Casa de cultură din Sinaia, 
numeroși tineri de la întreprinde
rea de mecanică fină din localitate, 
studenți și elevi s-au întîlnit cu ti
neri comsomoiiști. în continuare, 
formații artistice românești și sovie
tice au prezentat un reușit program 
de cîntece și dansuri.

Oaspeții de onoare și alți mem
bri ai delegației sovietice au vizitat 
litoralul românesc, s-au întreținut cu 
tinerii care-și petrec o parte din con
cediu sau vacanță la Complexul tu
ristic pentru tineret de la Costinești.

în cursul serii, ia Clubul delegației 
sovietice, găzduit de Casa de cultură 
a studenților „Grigore Preoteasa", la 
alte cluburi și case de cultură din 
Capitală și din țară au avut loc 
bogate programe artistice.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România a trans
mis o telegramă de felicitare minis
trului relațiilor externe al Republicii 
Bolivia cu ocazia sărbătorii naționale.★

Joi, la sediul Asociației de drept 
internațional și relații internațio
nale a avut loc o masă rotundă la 
care Ilias Iliu, deputat în parla
ment, președinte al partidului Uniu
nea Democrată de Stingă din Grecia, 
a conferențiat despre „Unele proble
me actuale ale securității și coope
rării în Europa".

Au luat parte profesori universi
tari, cercetători. funcționari ai 
M.A.E., ziariști.

vremea

ZIUA INDEPENDENTEI BOLIVIEI
Excelenței Sale Domnului general de brigadă

HUGO BANZER SUAREZ
Președintele Republicii Bolivia

Cu prilejul celei de-a 151-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Bolivia, vă adresez dumneavoastră și poporului bolivian prieten cordiala 
felicitări și sincere urări de progres și bunăstare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Revista publică articolele : „Un nou 
avint cercetării geologice din (ara 
noastră" de Bujor Almășan ; „Artă, 
ideologie, politică" de Gheorghe Stro- 
ia ; „Caracterul unitar al activității 
politico-ideologice" de Elena Po- 
povici ; „Integrarea In muncă — fac
tor al educației" de Gheorghe Be- 
rescu ; „Țările nealiniate, in viața in
ternațională" de Vasile Sandru.

La rubrica „Dezbateri" sînt insera
te intervențiile unor participant la 
masa rotundă cu tema „Națiunea în 
lumea contemporană" (II). Articolul 
„Umanismul revoluționar" de Ion 
Florea și Ion Iuga este publicat la 
rubrica „Consultații" ; „învățarea

matematicii nu este un scop în sine" 
de Ștefan Fătulescu — Ia rubrica 
„Știință-învățămînt" ; „Literatură și 
istorie" de Francisc Păcurariu — la 
rubrica „Creația literar-artistică" ; 
„Semnificația primei uniri a Țărilor 
Române" de Ștefan Ștefănescu — la 
rubrica „Pagini de istorie" ; la rubri
ca „Din mișcarea comunistă și mun
citorească mondială" sînt publicate 
extrase din lucrarea „Marea Britanie 
are nevoie de socialism" de Reuben 
Falber. La rubrica „Curente și idei" 
este inserat un capitol din Raportul 
către Clubul de la Roma intitulat 
„Pentru revizuirea ordinii interna
ționale".

Plecarea prim-secretarului Comitetului 
Central al U.T.C.L. din U.R.S.S.

Joi a părăsit Capitala tovarășul 
Evgheni Teajelnikov, prim-secretar 
al Comitetului Centrai al Uaiunii Ti
neretului Comunist Leninist din 
U.R.S.S., care a participat la întîlni- 
rea prietenească a reprezentanților 
tineretului român și ai tineretului so
vietic.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secre
tar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, de membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C.

Au fost de față V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Ieri In țari: Vremea a fost instabilă 
șl s-a răcit în jumătatea de nord-vest 
a țării, unde cerul a fost mal mult 
noros. Au căzut ploi temporare, cu 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice in Banat, Crișana, Ma
ramureș, Transilvania, nord-vestul Ol
teniei-șl al Moldovei. La vîrful Vlă- 
deasa și Țarcu s-a semnalat grindină. 
Vintul a suflat slab, pînfi la potrivit, 
eu intensificări locale în Oltenia. Tem
peratura aerului la ora 14 era cu
prinsă intre 12 grade la Huedin, Cluj- 
Napoca șl Turda și 26 de grade la 
Băilești, Bechet, Turnu-Măgurele. Măl- 
căneștl, Rimnicu-Sărat șl Brăila.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 august. In țară: Vreme răcoroa
să la început, apoi in încălzire ușoară. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi 
locale, care vor avea șl caracter de 
averse, mai frecvente in nordul țării 
șl în zonele de deal și de munte. Vînt 
potrivit, cu intensificări locale. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
7 șl 17 grade, iar maximele între 18 și 
28 de grade, local mal ridicate. In 
București: Vreme răcoroasă la inceput, 
apoi in încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii de scurtă 
durată. VInt moderat, temperatura 
ușor variabilă.

Vedere din La Paz, capitala Boliviel

p • fc

La Paz, situat la o 
altitudine de aproxi
mativ 4 000 de metri, 
se bucură de faima de 
a fi „cea mai înaltă 
capitală din lume". A- 
șezat pe unul din ver- 
sanții muntelui Illi
mani — unul din cei 
mai mari vulcani 
stinși din America de

Sud — diferența de 
nivel dintre punctul 
cel mai înalt și cel 
mai jos al cartierelor 
rezidențiale este de 
1100 metri. Orașul a 
fost întemeiat de 
spanioli în 1548, ve
chile construcții în 
stil „colonial", care 
azi au dispărut aproa

pe cu desăvlrșlre. ră
cind loc, în prezent, 
unor clădiri moderne 
cu multe etaje. Aici 
se află instituțiile 
guvernamentale si 
alte importanate or
ganisme. La Paz fiind 
centrul administrativ, 
financiar, comercial 
și cultural al Boliviel.

---------- »---
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PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală. Școala contemporană: 
practica școlară de vară.

16.30 Curs de limbă engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18,45 Tragerea Loto.
18,55 Din lumea plantelor și animalelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Mai aveți o întrebare?
20,35 Film artistic: „Romanță pentru 

îndrăgostiți" — producție a stu
diourilor sovietice. Film distins cu 
marele premiu „Globul de cristal" 
la Festivalul de la Karlovy-Vary 
1974. Premieră TV. în distribuție: 
Irina Koreneva, Evgheni Kindinov^ 
Innokenti Smoktunovski, Irina 
Kupcenko, la Savvina, Vladimir 
Kondin, Aleksandr Zburev. Regia: 
Andrei Mihalkov-Koncealovski.

22.20 24 de ore.

PROGRAMUL 1
17.00 Telex.
17,05 România de azi, România de 

mîine. Drumuri albastre (H).
17,35 Microrecital Eva Pilarova.
17.55 Ferestre deschise spre lume: Las 

Vegas —‘ mit și realitate.
18.30 Desene animate.
18.45 Pagini de umor: Ce vrăji a mai 

făcut nevasta mea.
19,10 Ritmuri de jazz în Interpretarea 

orchestrei conduse de Sile Vișan.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 întîlnire la Porțile Cetății. Selec- 

țiuni din spectacolul realizat la 
Alba Iulia cu concursul formații
lor artistice din județele Dîmbo
vița, Suceava și Alba.

20.30 Turism și vînătoare. Prietenii 
noștri, cîinii. Film.

20,50 Telex.
20.55 Aventura cunoașterii: Adaptarea 

— întîmplare sau necesitate ?
21,25 Biruit-au gîndul... „Din respect 

pentru Măria-Ta". Mihai Viteazul 
în cronică și în cîntecele popoa
relor. Evocare prilejuită de îm
plinirea a 375 de ani de la moartea 
marelui voievod.

21.45 Din nou despre... preferințele dv. 
muzicale.

(Urmare din pag. I)
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LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 30 IULIE 1976

EXTRAGEREA I: Categoria 1: 1 
variantă 25% a 47 552 lei și 2 variante 
10% a 19 021 lei ; cat. 2 : 1,65 a 25 070 
lei ; cat. 3 : 6,25 a 6 619 lei ; cat. 4 : 
12,35 a 3 350 lei ; cat. 5 : 64,30 a 643 
lei ; cat. 6 : 166,60 a 248 lei.

EXTRAGEREA a Il-a î Categoria 
A: 1 variantă 10% autoturism „Dacia 
1 300"; cat. B: 1,65 a 19 549 lei; cat. 
C : 7,25 a 4 449 lei : cat. D : 14.75 a 
2187 lei; cat. E: 82,95 a 389 Iei; 
cat. F : 117,70 a 274 lei ; cat. X :
1 632,55 a 100 lei.

urmă — și/să-i așeze pe frunte cu
nuna de mare oraș.

Pentru Tulcea — acesta se anunță 
a fi cincinalul cel mai greu. Este o 
zodie mare și generoasă, dar și plină 
de răspunderi. Este o etapă pe care 
alte orașe, înaintea Tulcei. au tre
cut-o în mod strălucit. Nici Tulcea 
nu a stat cu brațele încrucișate — și 
acela care se va întoarce, după o ab
sentă de zece ani, va descoperi aici 
o splendidă cetate albă și străluci
toare înălțîndu-se în locul orășelului 
știut de mult. Dar abia acum Tulcea 
se va desfășura în toată măreția și 
frumusețea ei. în eforturile pe care 
le face pentru a-și descoperi și a-și 
mobiliza toate forțele umane capa
bile s-o ajute în acest moment de
cisiv, Tulcea iși aduce aminte și 
de acei 25 de mii de tulceni care au 
plecat de aici în ultimele decenii 
și care acolo, pe unde vor fi trăind, 
multi dintre ei sînt oameni pregătiți, 
oameni cu o calificare și cu o ex
periență bogată intr-un număr imens 
de profesii. Cită nevoie are astăzi 
Tulcea de ajutorul calificat, compe
tent. de experiența bogată și matură, 
de meseriile acestor fii ai săi, cu 
examene grele trecute prin toată 
țara !

Am cunoscut. în ultimii ani. acest 
țimp generos, plin de tandrețe și de 
umanitate, al întoarcerii acasă, in 
numeroase zone și orașe ale tării — 
la Craiova, la Suceava, la Galati. Ia 
Călărași. în Maramureș si în alte 
zeci, sute de locuri. în momentul

U L C E
cînd locurile, orașele lor au trecut la 
mari acțiuni ale construcției socia
liste. oamenii au pornit să se în
toarcă acasă, asemenea stolurilor de 
păsări, vestind marele anotimp de 
trezire la viață pentru locurile lor. 
încărcați de experiență, tăbăciți de 
furtunile șantierelor și ale probleme
lor construcției, ei s-au întors, să 
dea la ei acasă întreaga măsură a 
pregătirii lor, a capacității lor crea
toare. Si pretutindeni s-au dovedit 
plini de măreție.

A venit și pentru Tulcea și pentru 
tulceni vremea întoarcerii acasă. 
Timpul cînd venim acasă și ne apu
căm de muncă și arătăm ce am în
vățat, ce sîntem în stare să facem — 
și ne ajutăm orașul din care am ple
cat. Cum se va întîmpla la Tulcea 
acest miracol al întoarcerii acasă ?

în definitiv — pentru fiecare din
tre noi — cînd este timpul întoarce
rii acasă !? Muiți nici nu mai apucă 
să se întoarcă ; muiți au și uitat dru
mul! Care este totuși timpul cel mai 
bun, timpul cel mai potrivit pentru a- 
ceastă întoarcere în neuitata cetate 
de argint ? Cînd venim la timp ! ? 
Ori de cite ori am sărmi .pun aceas
tă întrebare, are să-mi răsară in min
te, luminos și strălucitor, ca un poem 
plin de tandrețe, de dragoste și de 
umanitate, tînărul inginer Gavrilă 
Vihristencu. Pot să spun că am văzut 
un om întorcîndu-se acasă : pot să 
spun că am avut norocul să înțeleg 
ce înseamnă întoarcerea acasă ! Ga
vrilă Vihristencu nu este singurul om 
care s-a întors să ajute la dDera de 
construcție a locului natal ; sînt mai

POPASURI TURISTICE 
IN MUNȚII SEMENICULUI 

în ultimii ani, In toate județele țării — la munte 
*i pe litoral, pe artere de largă circulație și in zone 
de agrement — cooperația de consum a construit șl 
amenajat numeroase popasuri turistice, care oferă 
condiții dintre cele mai bune de găzduire și recreare 
reconfortantă. Asemenea hanuri și cabane turistice au 
fost construite și date în folosință de către cooperația 
de consum și în județul Caraș-Severin, îndeosebi în 
frumosul masiv al Semenicului. Aici, la o altitudine 
de 950 de metri, în apropiere de localitatea Gărîna, 
a fost construit un frumos han turistic cu același 
nume ca al localității respective. Hanul dispune de 
camere frumos mobilate, confortabile, cu cite 1 și 2 
paturi, precum și de un restaurant în care se pot 
servi mincăruri tradiționale, specifice bucătăriei bănă
țene. Un alt popas turistic, numit „Tibiscum", al coo
perației de consum din acest județ, se află la Caran
sebeș. pe malul rîului Timiș. El este deschis In tot 
timpul anului.

în fotografie : Popasul turistic „Tibiscum", >al coo
perației de consum din județul Caraș-Severin. .

A
multi, seamănă cu primele stoluri de 
păsări de bun augur, dintr-un stol 
mare — și povestind despre inginerul 
Vihristencu, inima mea îi cuprinde 
pe toți acești fii ai Tulcei în aceeași 
imagine luminoasă.

Tulcean de origine. Gavrilă Vihris
tencu a lucrat mai multi ani ca in
giner miner la o întreprindere înflo
ritoare din tară, unde se bucura de 
dragostea ’și stima colectivului. întîm- 
plător, a citit o dată în „Scînteia" 
un articol. în care cineva făcea un 
apel către tulceni să se întoarcă să 
ajute la construcția Tulcei. Scînteia 
s-a aprins cu ceea ce omul mai avea 
în sufletul lui și omul a venit la 
Tulcea și a lucrat cîțiva ani Ia con
strucția uzinei de alumină. Dar după 
ce s-a terminat construcția uzinei de 
alumină, pentru inginerul Gavrilă 
Vihristencu a început construcția fa
bricii de marmură. Acum se numără 
printre entuziaștii constructori ai 
combinatului metalurgic tulcean.

Care este timpul întoarcerii acasă 7 
— mă întreb cu gîndul la toți tul
cenii, la acei 25 de mii de tulceni 
răspindiți prin țară. Este timpul de 
astăzi, al Tulcei și timpul , tinărului 
inginer Gavrilă Vihristencu. Timpul 
marmiurii ; vremea marmurii. Tim
pul întoarcerii acasă — cînd Tulcea 
are de construit mii de apartamente 
și mari obiective industriale — o ce
tate splendidă ! Timpul cînd locul 
din care am plecat odinioară intră 
impetuos sub reflectoarele construc
ției socialiste și pornesc să se desfă
șoare acolo eforturi grandioase, ade
vărate epopei ale construcției. Tim
pul cînd și în sufletul nostru urcă 
acel splendid anotimp al marmurii, 
cînd sîntem în stare să înălțăm uria
șe fabrici de marmură, să răscolim 
de pe sub dealuri toate zăcămintele 
de marmură și să împodobim cu’ 
marmură cetatea noastră de argint, 
tara întreagă și lumea întreagă.

Vremea întoarcerii acasă. Marele 
timp — pe care nici orașul nostru și 
nici noi nu trebuie să-1 pierdem. 
Timpul, șansa care ni se oferă o sin
gură dată, cînd Cetatea de argint face 
apelul și ne cheamă din patru zări 
ale țării. Nu orășelul oropsit, care 
nici nu a prins de veste cînd am ple
cat din el, ca să nu ne adăugăm ce- 
nușei. umilinței lui. ci Cetatea de 
argint — purtată o viață întreagă în 
traista noastră și în inima noastră — 
și plină de măreție, pe care avem 
fericirea să o înălțăm astăzi, să ne 
adăugăm măreției sale. Timpul în
toarcerii acasă — timpul replicii so
cialiste. din care răsar constelații ce 
ne cheamă să le aprindem. Timpul 
marmurii — timpul trăiniciei și al 
veșniciei și. așa cum arată secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. timpul care va 
trebui să ducă la construirea unui 
oraș modern, care intr-adevăr să fie 
o intrare demnă pe Dunăre. în Româ
nia. Care tulcean nu va alerga să 
pună umărul la acest imperativ al 
țării ! Cetatea de argint ne așteaptă !

R. D. GERMANĂ t

Acțiuni pentru protejarea 
mediului înconjurător

Paralel cu realiza
rea marilor investiții 
pentru dezvoltarea 
continuă a diferitelor 
sectoare ale economiei 
naționale, în R.D. Ger
mană sînt alocate a- 
preciabile mijloace fi
nanciare și materiale 
pentru protejarea me
diului înconjurător — 
asigurarea purității a- 
erului și a apei, înlă
turarea rapidă a rezi
duurilor dăunătoare, 
refertilizarea pămîn- 
turilor degradate etc. 
Peste două treimi din 
sumele prevăzute in 
acest scop în bugetul 
statului sînt cheltuita, 
în zonele de aglome
rare industrială, cum 
sint regiunile Cottbus, 
Halle, Dresda, Leipzig, 
Karl-Marx-Stadt, pre
cum și în capitala tă
rii.

Studiile și măsură
torile efectuate de 
specialiști au scos in 
evidență faptul că, in 
aceste zone, gradul de 
poluare provocat de 
bioxidul de sulf și de 
gazele de eșapament 
ale autovehiculelor 
este de citeva ori mai 
mare decît în celelalte 
regiuni ale tării. Pen
tru a combate acest 
fenomen au fost în
treprinse un șir de 
măsuri. Astfel, au fost 
stabilite limite plafon 
pentru un mare nu
măr de substanțe no
cive. De asemenea, s-a 
acordat prioritate ac
țiunii de’reducere a 
emanațiilor de praf și 
gaze de către centra
lele electrice, între
prinderile din indus
triile chimică, meta
lurgică și a materiale
lor de construcții. In 
toate marile centrale 
electrice au și fost in
stalate dispozitive de 
reținere a prafului. In 
prezent, praful pro
venit de la centralele 
electrice este reținut

în proporție de 90 la 
sută. Aceasta consti
tuie o realizare impor
tantă dacă se are in 
vedere că un singur 
procent al acestor e- 
manații reprezintă, 
cantitativ, mii de tone 
de cenușă plutitoare.

Folosirea chibzuită a 
rezervelor de apă se 
înscrie, de asemenea, 
în complexul de pro
bleme pe oare le ri
dică apărarea mediu
lui înconjurător. R.D. 
Germană a înregistrat 
succese remarcabile in 
domeniul construcții-

CORESPONDENȚA 
DIN BERLIN

lor hidrotehnice. în 
anii socialismului au 
fost construite nu mai 
puțin de 930 de baraje 
și lacuri de acumula
re. De altfel, au fost 
folosite cele mai va
riate mijloace pentru 
a spori rezervele de 
apă. După cum se 
știe, exploatările mi
niere la zi lasă în ur
ma lor gropi, uneori 
de întinderi apreciabi
le. Aceste gropi sînt 
folosite în mai multe 
scopuri : pentru reți
nerea apelor în zonele 
cu inundații mai frec
vente. pentru depozi
tarea apei necesare 
unităților industriale 
și agricole, pentru 
înființarea de crescă
torii de pește sau a- 
menajarea de zone de 
agrement. Un remar
cabil exemplu în acest 
sens îl oferă amena
jarea lacului Senften
berg pe o suprafață de 
1 200 hectare, pe locul 
unei foste exploatări 
la zi, acesta fiind în 
prezent cel mai mare 
lac al țării creat în a-

semenea condiții. El 
a devenit o importan
tă bază de agrement, 
cu facilități de practi
care a sporturilor na
utice, cu împrejurimi 
împădurite. Zeci de 
mii de cetățeni ai 
R.D.G. își petrec aci 
sfîrșitul de săptămînă. 
$i în regiunea Cottbus 
se desfășoară în pre
zent ample lucrări de 
amenajare a unor 
lacuri pe locul fostelor 
exploatări la zi, după 
un plan oare urmează 
să fie realizat pină in 
1985. în final, lacurile 
respective vor avea o 
suprafață de 6 300 hec
tare, iar împrejurimi
le vor fi împădurite.

Un alt aspect al e- 
forturilor depuse pen
tru protejarea mediu
lui înconjurător îl con
stituie lupta împotriva 
zgomotului. Au fost 
întocmite hărți pen
tru acele orașe a- 
supra cărora trebuie 
îndreptată atenția. 
Pentru micșorarea nu
mărului decibelilor 
sînt adoptate măsuri 
de o mare diversitate: 
reglementarea adecva
tă a circulației, folo
sirea de materiale an
tifonice în construcții, 
sporirea suprafețelor 
de spații verzi etc.

în lupta pentru pro
tejarea mediului în
conjurător sînt atrase 
largi pături ale popu
lației, care acționează 
sub deviza : „Să facem 
tot mai frumoase și 
curate orașele noas
tre". In mod voluntar, 
sute de mii de cetățeni 
participă la menține
rea curățeniei locali
tăților. la plantarea de 
arbori și flori și la 
alte acțiuni gospodă
rești care se înscriu 
în efortul general pen
tru protejarea mediu
lui ambiant.

C. VARVARA
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I.F.E.T. SATU-MARE

Tehnologii moderne 
și prelucrare

La întreprinderea forestieră 
de exploatare și transport Satu- 
Mare s-a declanșat o amplă 
acțiune menită să contribuie Ia 
materializarea, în această uni
tate, a sarcinilor izvorîte din 
Programul național de conser
vare și dezvoltare a fondului 
forestier.

Complexul de măsuri sta
bilit — ne informează directorul 
întreprinderii, inginerul Nicolae 
Manolache — prevede ca în con
dițiile reducerii în anul 1976 a 
tăierilor în parchetele forestiere 
cu 30 metri cubi masă lemnoa
să, baza de materii prime să 
fie lărgit^ prin atragerea în 
circuitul industrial a unui vo
lum sporit de lemn de lucru 
mărunt, și a deșeurilor. în acest 
scop este în curs de generali
zare tehnologia de exploatare a 
arborilor cu coroană — introdu
să pentru prima oară la secto
rul Bicsad — unde s-a construit 
o platformă de preindustriali- 
zare. Dotată cu utilaje moderne 
de transport, cu despicătoare și 
cojitoare mecanice, încărcătoare 
cu brațe frontale, rampă pen
tru încărcare — pe platforma 
din Bicsad se realizează o pro
ductivitate fizică de 5 pină la
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de exploatare 
a lemnului
7 metri cubi pe angajat într-un 
schimb, față de 1,5 metri cubi 
cit se realiza anterior. în con
dițiile funcționării platformei, 
ponderea masei lemnoase ex
ploatate și prelucrate in locul 
de tăiere a scăzut la 10—12 la 
sută, asigurîndu-se totodată 
creșterea volumului materiei 
prime destinate industrializării. 
Astfel de platforme vor func
ționa la Tășnad și Satu-Mare.

Măsurile care vizează utiliza
rea rațională a materialului 
lemnos se aplică și în sectoa
rele de industrializare. Astfel, 
Ia sectorul Sîngeni s-au pus 
în funcțiune primele mini- 
gatere care permit antrenarea 
în circuitul industrial a buște
nilor subțiri (sub 16 centimetri 
diametru) care, în bună parte, 
erau destinați lemnului de foc. 
Din lamelele produse aici se 
confecționează lăzi și arloaie 
pentru pătule. Ansamblul de 
măsuri aplicate la I.F.E.T. Satu- 
Mare se vor materializa în 
cursul acestui an in sporirea cu 
7—8 la sută a lemnului de Iu" 
cru din totalul masei lemnoase 
exploatate și în creșterea la 40 
la sută a Indicelui de utilizare 
a deșeurilor. (Octav Grumeza).

NOI ECOURI LA
„OLIMPIADA
• Profesorul canadian Tourrier a 

declarat corespondentului ziarului 
„Krasnaia Zvezda" că succesele 
sportivilor sovietici și din alte țâri 
socialiste obținute la Montreal fac 
să te gîndesti că nu este vorba nu
mai despre o bună pregătire a atle- 
ților, de o clasă excepțională a 
acestora, ci despre însuși sistemul 
socialist care se preocupă de educa
rea armonioasă a oamenilor.

Corespondentul special la Mont
real al ziarului „Krasnaia Zvezda" 
relevă progresul sportivilor din R.D. 
Germană și marele avint al repre
zentanților Poloniei, României, Bul
gariei. Cubei, Ungariei. Cehoslova
ciei. iar la unele discipline sportive 
al atleților din R.P.D. Coreeană si 
Mongolia. Selecționata Cubei a în
trecut la puncte și medalii toate ță
rile din America Latină.

• Ziarul vietnamez „Nhan Dan", 
comentînd rezultatele Olimpiadei de 
la Montreal, scrie că acestea au de
monstrat din nou succesele impor
tante ale țărilor socialiste în dez
voltarea culturii fizice si sportului. 
Aceste succese au adus o mare con
tribuție la creșterea prestigiului in
ternațional al țărilor socialismului.

• Un articol redacțional al ziaru
lui vietnamez „Quan Doi Nhan Dan" 
relevă că „Jocurile Olimpice de la 
Montreal s-au încheiat, dar succesele 
strălucite ale sportivilor din țările 
socialiste continuă încă să emoțio
neze opinia publică mondială. Aș
teptăm noi succese la Jocurile Olim-

CANADIANĂ”
pice care se vor desfășură La Mos
cova".

• într-un interviu acordat cores
pondentului agenției „Prensa Lati
na". Teofilo Stevenson, campionul 
olimpic la categ. grea, a declarat : 
„Toate meciurile sint dificile. Ad
versarul tău are și el doi pumni și 
vrea să ciștige. dar adevărul este că 
medalia de aur de la Miinchen a 
fost mai greu de cîștigat". După pă
rerea specialiștilor. în finală. Ste
venson a părut a fi destul de pre
caut în lupta sa cu boxerul român 
M. Simon. Stevenson a explicat că 
tactica variază în funcție de adver
sar. Mircea Simon, a boxat bine. S-a 
apărat, nu s-a lăsat lovit — a spus 
Stevenson, și'a adăugat: Eram pre
gătit să lovesc, dar Mircea a luptat 
bine în defensivă. Cind am avut 
șansa să 'lovesc, am făcut-o. dar 
cînd nu poți, de ce să încerci ?

FOTBAL
Joi, pe stadionul Republicii s-a 

disputat meciul amical de fotbal din
tre echipele bucureștene Rapid și 
Progresul. Fotbaliștii de la Progresul 
au obținut victoria cu scorul de 4—0 
(1—0) prin punctele marcate de Dra- 
gu (2). Țevi și Neagu (autogol). în 
minutul 51. Manea (Rapid) a ratat o 
lovitură de la 11 m.★

Ieri, la Craiova a avut Ioc jocul 
internațional amical de fotbal în care 
echipa locală Universitatea a primit

BOX: „Mănușa litoralului"
în sala sporturilor din Constanta 

au început joi întrecerile celei de-a 
V-a ediții a competiției internaționale 
de box „Mănușa litoralului", la care 
participă peste 80 de pugiliști din 5 
țări: Bulgaria, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Turcia și România, re
prezentată de citeva cluburi. Iată 
primele rezultate înregistrate: semi- 
muscă: R. Turan (Farul) b.p. V. Mol
dovan (B. C. Galați); cocoș: N. Popa 
(Metalul) b.p I. Mustafa (Farul); Al. 
Barbu (Litoral) b.p. M. Atanasov 
(Bulgaria); D. Condurat (Steaua) b.p. 
St. Gervassi (R. F. Germania); semi-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS

în orașul cehoslovac Prerov au 
continuat campionatele europene de 
tenis pentru amatori. în proba fe
minină, jucătoarea 
(R.F. Germania) a

Petra van Oyen 
învins-o cu 6—1.

poloneze L.K.S. 
terminat învingă- 
1—0 (1-0). Unicul

replica formației 
Lodz. Gazdele au 
toare cu scorul de 
punct a fost înscris de Negrilă. din- 
tr-o lovitură de la 11 m.★

Echipa de fotbal Steaua, campioa
na țării, a susținut joi în Capitală, un 
meci de antrenament în compania 
formației T.M.B., care activează în 
divizia C. Fotbaliștii militari au ob
ținut victoria cu scorul de 5—1 
(2-1). 

ușoară: I. Mantu (Steaua) b. KO teh
nic I. Pria (Farul); Ilie Gheorghe 
(Metalul) b.KO tehnic A. Negulescu 
(Farul). Astăzi va avea loc o nouă 
reuniune. Semifinalele sînt progra
mate simbătă, de-a lungul a două 
gale, iar duminică seara au loc fi
nalele. ★

Ieri, înaintea începerii galei de box 
de la Constanța, a fost prezentat pu
blicului spectator atletul constănțean 
Ilie Floroiu, clasat pe locul 5 la Jocu
rile Olimpice de la Montreal.

6— 3 pe Lunela Orășanu (România). 
Alte rezultate : Morozova (U.R.S.S.) 
— Holubova (Cehoslovacia) 6—4. 
5—7. 6—4 ; Metreveli (U.R.S.S.) — 
Ilin (Iugoslavia) 6—2. 6—2 ; Nowicky 
(Polonia) — Grim (Austria) 6—1.
7— 5 ; Taroczi (Ungaria) — Do-bro- 
wo'lski (Polonia) 6—4. 6—3. în proba 
de dublu (junioare). Rangel și Kond 
(Bulgaria) au întrecut cu 7—5. 7—6 
pe Ustri (Franța) și Orășanu (Româ
nia).

MOTOCICL1SM
Belgianul Roger de Coster a cîș- 

tigat proba de 500 cmc din cadrul 
„Marelui premiu al Belgiei", care a 
avut loc pe circuitul orașului 
Namur. Ca urmare a acestui succes. 
Roger de Coster este virtual cam
pion al lumii la această probă. Ei 
conduce în clasament cu 183 puncte, 
fiind urmat de olandezul Wolsing 
cu 177 puncte.

La „Metalotehnica" 
Tg. Mureș

Gamă bogată de utilaje 
și piese de schimb

întreprinderea „Metalotehnica" 
dinTg. Mureș, care produce u- 
tilaje și piese de schimb pentru 
industria confecțiilor și tricota
jelor, se dezvoltă continuu. în 
ceea ce privește asimilarea 
unor produse competitive, cău
tate atît, pe piața internă, cit 
și externă, în plan sînt prevă
zute încă 5 noi tipuri de utila
je. Planul de cercetări proprii 
cuprinde realizarea unor utilaje 
(mașini de tricotat și de cusut) 
cu înalț! parametri tehnico-eco- 
nomici, îmbunătățirea și moder
nizarea proceselor tehnologice, 
reducerea consumului de metal 
și folosirea de înlocuitori. în 
prezent se află în stadiu de 
pregătire a fabricației noul tip 
de mașină de tricotat rectilinie. 
Aceasta completează gama pro
duselor realizate aici : mașini 
de tricotat rectilinii automate 
cu comandă-program, mașini 
de tricotat cu diametru mare, 
mașini de tricotat cu diametru 
mic, mașini de tricotat băști, 
mașini de cusut industriale și 
speciale, mașini de încheiat tri
cot și băști, diferite piese de 
schimb pentru utilajele proprii 
și cele cu specific din industria 
ușoară. (Cornel Pogăceanu).
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Dezbaterile pe marginea unui proiect de convenție ROMA

propus în Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

Interzicerea armelor ecologice trebuie 
să se înscrie ca un pas pe calea 

înfăptuirii dezarmării generale

Programul noului guvern italian

Cuvîntul reprezentantului României
GENEVA 5 (Agerpres). — Comite

tul pentru dezarmare de la Geneva 
discută în prezent definitivarea unui 
proiect de convenție propus de dele
gațiile U.R.S.S. și S.U.A. privind in
terzicerea folosirii tehnicilor de mo
dificare a mediului în scopuri mili
tare ori alte scopuri ostile. Negocie
rile se poartă în cadrul unui grup de 
lucru deschis participării tuturor 
membrilor comitetului. Dezbaterile 
se concentrează pe stabilirea ariei 
de aplicabilitate a convenției, pe 
determinarea tehnicilor de modifi
care a mediului care ar urma să 
intre sub incidența acesteia, asigu
rarea dreptului statelor de folosire a 
tehnicilor de modificare a mediului 
în scopuri pașnice în vederea con
servării și îmbunătățirii condițiilor 
naturale de viață a omului, proble
me privind sistemul de control al 
respectării de către statele-părți a 
prevederilor convenției.

Delegația tării noastre, participînd 
activ la faza concretă a negocierilor, 
promovează conceptul românesc asu
pra dezarmării conținut în documen
tul „Poziția României în problemele 
dezarmării, în primul rînd ale dez
armării nucleare, și în instaurarea 
unei păci trainice în lume“, prezen
tat la ultima sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Pronunțîndu-se pentru adoptarea 
de măsuri hotărîte pentru scoaterea 
în afara legii a tehnicilor de distru
gere ecologică existente sau în sta
diu de proiect, șeful delegației ro
mâne în Comitetul de dezarmare, 
ambasadorul Constantin Ene. a sub
liniat că o convenție privind interzi
cerea folosirii în scopuri militare a 
tehnicilor de modificare a mediului 
trebuie să se înscrie ca un pas pe 
calea realizării obiectivului de bază 
în domeniul dezarmării, care este în
făptuirea dezarmării generale, și, 
înainte de toate, a dezarmării nu
cleare.

Interzicerea unor noi arme și sis
teme. de nimicire în masă — a ară
tat ambasadorul român — trebuie să

fie strîns legată de măsuri ferme 
pentru încetarea producției de arme 
nucleare, lichidarea stocurilor exis
tente și interzicerea deplină și defi
nitivă a armamentului nuclear.

Delegația română a propus stipu- 
larea cu claritate. în preambulul 
proiectului de convenție, a hotărîrii 
statelor care vor deveni părți la 
acest instrument internațional de a 
continua cu bună credință negocie
rile pentru realizarea și a altor mă
suri efective în domeniul dezarmării, 
în special în domeniul dezarmării 
nucleare. Ea a cerut, totodată, ca 
proiectul de convenție să aibă un 
caracter cuprinzător, să interzică fo
losirea tuturor armelor ecologice și 
nu numai a unor categorii de tehnici 
și să asigure protecția egală tuturor 
statelor, indiferent de întindere sau 
așezare geografică, densitate a popu
lației sau capacitate tehnică și eco
nomică de a preveni un ipotetic atac 
cu arma ecologică sau de a se re
stabili de pe urma distrugerilor pe 
care le-ar putea provoca o asemenea 
armă.

Orice convenție în domeniul dez
armării — a arătat reprezentantul 
țării noastre — care privește inter
zicerea unor mijloace tehnologice 
care pot, în același timp, să aibă 
aplicabilitate pașnică nu trebuie să 
limiteze în nici un fel utilizarea lor 
în scopul dezvoltării economice. De
legația română a propus în acest 
sens ca proiectul de convenție să 
prevadă cu claritate că aceasta nu 
va împiedica în nici? un fel folosirea 
de către state, în scopuri pașnice, a 
tehnologiei de influențare a mediu
lui și, totodată, obligația statelor de 
a încuraja și participa la cooperarea 
internațională în acest domeniu prin 
schimb de informații științifice și 
tehnologice, cu luarea în considera
ție în mod special a nevoilor țărilor 
în curs de dezvoltare. Pentru dele
gația română, convenția reprezintă un 
ansamblu de obligații și drepturi 
care se cer formulate într-un echi
libru perfect, cu -luarea în conside
rare a intereselor tuturor.

ROMA 5 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Italiei, Giulio Andreotti, a 
prezentat în Parlament programul de 
guvernare al cabinetului monocolor 
democrat-creștin, subliniind în expu
nerea sa „urgența și gravitatea" pro
blemelor economice ale țării. Progra
mul cuprinde măsuri destinate stăvi
lirii inflației, a cărei rată a ajuns la 
20 la sută, printre care revizuirea 
mecanismului preturilor și a chel
tuielilor administrației publice. Toto
dată. se preconizează reducerea defi
citului balanței de plăți, care se ri
dică la circa 3,6 miliarde dolari, pre
cum si susținerea monedei naționale, 
ale cărei cursuri au înregistrat scă
deri accentuate în ultimul timp- Pen
tru realizarea acestor obiective, a a- 
rătat premierul, guvernul își propune 
„să promoveze o dezvoltare a siste
mului economic, atît în ce privește 
producția, cit și utilizarea forței de 
muncă". în acest sens, a precizat An
dreotti. în următoarele luni vor fi 
prezentate în Parlament o serie de 
proiecte de lege care se referă, prac
tic, la toate sectoarele economice.

Primul ministru a arătat, de ase
menea. că guvernul va lua contact 
cu autoritățile Fondului Monetar In-

ternațional. în vederea obținerii din 
partea acestui organism a unor cre
dite în valoare de 500 milioane do
lari, menționînd că este necesară în
ceperea rapidă a negocierilor cu 
Bundesbank (Banca centrală a R.F.G.) 
în vederea amînării scadentei unui 
împrumut de 2 miliarde dolari, care 
expiră la 1 septembrie.

Referindu-se la relațiile externe 
ale Italiei, primul ministru a reafir
mat apartenența la alianța atlantică 
și la Piața comună, arătind. totodată, 
că în sfera de interese a tării intră 
și politica de destindere și relațiile 
cu țările în curs de dezvoltare.

Dialogul amical pe care îl întreți
nem cu țările socialiste europene și-a 
dovedit validitatea, a spus primul mi
nistru. și intenționăm să-1 continuăm 
în cadrul înțelegerilor încheiate la 
timpul lor.

Dezbaterile în Senat pe marginea 
programului guvernamental au înce
put joi, iar votul de încredere se va 
desfășura vineri sau sîmbătă. Luni 
sint prevăzute să înceapă dezbateri
le în Camera Deputaților, votul de 
învestitură al acestui for urmînd să 
aibă loc după toate probabilitățile la 
13 august.

Poziția P. C. I. în legătură cu votul de învestitură 
a cabinetului

ROMA 5 (Agerpres). — După pre
zentarea în fata celor două camere 
ale Parlamentului a programului gu
vernamental de către primul minis
tru Giulio Andreotti, la Roma au a- 
vut loc reuniuni ale diferitelor for
mațiuni politice consacrate definirii 
pozițiilor lor în vederea votului de 
învestitură a noului cabinet italian.

Direcțiunea partidului comunist a 
hotărît ca reprezentanții în Parla
ment ai P.C.I. să se abțină cu prile
jul votului de învestitură — a anun
țat Alessandro Natta; președintele 
grupului parlamentar comunist din 
Camera Deputaților. Această decizie, 
a precizat Natta. subliniază voința 
partidului comunist de a contribui 
la realizarea inițiativelor și acțiuni
lor necesare în vederea rezolvării 
problemelor celor mai urgente ale 
tării și pentru dezyoltarea procesului 
unitar între toate forțele democratice.

Abținerea noastră de la votul de 
încredere, a declarat pe de altă par

te Giorgio Napolitano, membru al 
Secretariatului P.C.I., intr-un inter
viu acordat săptămînalului „Panora
ma". are la bază o anumită realitate 
politică, și anume că actualul gu
vern reprezintă o îndepărtare de la 
poziția tradițională a democrat-creș- 
tinilor de excludere a comuniștilor 
de la putere. Prin această hotărîre, a 
spus Napolitano, comuniștii „își asu
mă pur și simplu coresponsabilitatea 
pentru crearea guvernului".

La rîndul lor, conducerile partidelor 
republican, socialist-democratic și 
socialist au confirmat hotărîrile ante
rioare privind abținerea reprezentan
ților lor în forul legislativ italian cu 
prilejul votului de încredere în cabi
netul democrat-creștin. Elementul 
politic substanțial, a afirmat deputa
tul socialist Enrico Manca, îl repre
zintă recunoașterea existenței unei 
situații de urgență, din care derivă 
necesitatea unei înțelegeri unitare 
între toate forțele democratice.

Consens între guvern, patronat 
și sindicate 

cu privire la programul de redresare 
a economiei britanice

LONDRA 5 (Agerpres). — Repre
zentanții guvernului laburist, ai pa
tronatului și ai sindicatelor britani
ce au convenit, în cadrul unei reu
niuni a Consiliului Național de 
Dezvoltare Economică (N.E.D.C.) 
desfășurate la Londra, asupra unei 
strategii unice vizînd redresarea e- 
conomiei Marii Britanii — transmite 
agenția Reuter. Consiliul a reținut 
una din cele două variante de pro
puneri prezentate de către ministrul 
de finanțe, Denis Healey, în vederea 
unei înviorări pe termen mediu a 
economiei. Principala caracteristică 
a programului de redresare prezen
tat de Healey o constituie, după cum 
relevă agenția, creșterea într-un 
ritm fără precedent pentru Marea

Britanie — de opt la sută — a pro
ducției manufacturate in perioada 
1976—1979.

Luînd cuvîntul în cadrul unei con
ferințe de presă desfășurate la în
cheierea lucrărilor, Ronald McIntosh, 
directorul general al N.E.D.C.. a de
clarat că, dacă în următorii patru ani 
ar continua actualele tendințe, eco
nomia britanică s-ar afla în 1980 în- 
tr-o situație „inadmisibil de gravă". 
El a calificat, totodată, drept „is
torică" reuniunea Consiliului Națio
nal de Dezvoltare Economică, pre- 
cizînd că este pentru prima dată in 
istoria celor 16 ani de existență a 
acestuia cînd se adoptă un asemenea 
program.

AFRICA DE SUD

Noi acțiuni represive împotriva populației de culoare
JOHANNESBURG 5 (Agerpres). - 

Poliția sud-africană a deschis din 
nou focul, joi, împotriva unei mul
țimi de circa 5 000 de persoane, lo
cuitori de culoare ai orașului sud- 
african Soweto care luna trecută a 
cunoscut cel mai mare masacru din 
istoria Republicii Sud-Africane. Cei 
5 000 de tineri și adulți reuniți la 
Soweto scandau lozinci prin care ce
reau anularea legilor și practicilor 
rasiste ce fac ca în această țară 18 
milioane de negri să fie tratați ca 
ființe inferioare de către celelalte 4 
milioane și jumătate.

Ca și în alte prilejuri, manifesta
ția a fost pînă la urmă împrăștiată

cu brutalitate, poliția folosind gaze 
lacrimogene.

★
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 

— Intr-o scrisoare adresată secreta
rului general al O.N.U., Kurt Wald
heim, reprezentantul la Națiunile U- 
nite al Congresului Panafrican din 
Azania — mișcare de eliberare din 
Africa de Sud — David Sibeko. a 
solicitat ajutorul pentru discutarea în 
Consiliul de Securitate a noilor acte 
represive comise la Soweto de for
țele polițienești ale regimului 
Vorster. Scrisoarea atrage atenția a- 
supra nerespectării de către autori
tățile sud-africane a recentei rezolu
ții a Consiliului de Securitate.

agențiile de presă
Președintele Mozambicu- 

lui, Samora Machel, a subliniat, în 
cadrul unui interviu, că primul an 
de existență independentă a țării 
sale s-a remarcat printr-o serie de 
reforme importante. Acestea vizează 
edificarea unei noi orînduiri sociale 
în care este exclusă exploatarea. Au 
fost făcuți primii pași pe calea afir
mării totale a independentei. Pentru 
edificarea unei societăți noi. a men
ționat președintele Samora Machel, o 
atenție sporită se acordă formării 
unei conștiințe politice a maselor 
populare, luptei împotriva analfabe
tismului, organizării diferitelor for
me de muncă colectivă.

Reuniunea O.P.E.C. La 
Viena s-au deschis joi lucrările celei 
de-a treia reuniuni a miniștrilor de 
finanțe ai statelor membre ale Or
ganizației țărilor producătoare de 
petrol (O.P.E.C.). Se examinează mo
dalitățile concrete de asistență fi
nanciară pe care intenționează să o 
acorde O.P.E.C, țărilor în curs de 
dezvoltare care au avut cel mai mult 
de suferit de pe urma majorărilor 
repetate ale prețului petrolului.

La Panmunjon 3 avut loc> 
la propunerea reprezentanților R.P.D. 
Coreene, o nouă reuniune a Comi
siei militare de armistițiu din Co
reea. în cadrul căreia conducătorul 
părții reprezentînd R.P.D.C. a rele
vat că, în perioada 22 iunie—2 au
gust, forțele militare sud-coreene și 
americane au comis în 147 de cazuri 
acte contravenind prevederilor acor
dului de armistițiu. El a arătat că 
aceste acte au inclus introducerea 
în zona demilitarizată a unor canti
tăți de armament greu, deschiderea 
focului împotriva zonei controlate de 
personalul R.P.D. Coreene, trimite

rea în scopuri de spionaj a unor 
avioane de recunoaștere în spațiul 
aerian din zona demilitarizată, infil
trarea unor nave în apele de litoral 
ale R.P.D.C.

Donație. în cadrul unei festi
vități care a avut loc la Bujumbura 
au fost donate Universității din ca
pitala Republicii Burundi, din partea 
Bibliotecii Centrale de Stat din
București, cărți aparținînd literaturii 
social-politice românești.

Cooperarea andină.In c°- 
misia Acordului de la Cartagena, or
ganismul superior al Grupului Andin 
— din care fac parte Bolivia. Colum
bia. Ecuador, Peru, Venezuela și 
Chile — s-a semnat un protocol a- 
dițional al Acordului de la Cartage
na. prin care se prelungesc cu încă 
doi ani termenele limită stabilite ini
țial pentru coordonarea planurilor 
industriale și definitivarea regimuri
lor vamale comune. Reprezentantul 
chilian nu a semnat protocolul.

Convorbiri anglo-ameri- 
COH®. Secretarul Departamentului 
de Stat al S.U.A.. Henry Kissinger, 
a conferit în cursul escalei efectuate 
la Londra, în drum spre Iran, cu 
primul ministru al Marii Britanii, 
James Callaghan. Au fost discutate 
probleme privind situația din Africa 
australă și, în mod deosebit, cele re
feritoare la viitorul Rhodesiei. Inter
locutorii au ajuns la concluzia că sint 
necesare noi convorbiri pentru găsi
rea unei „formule privitoare la Rho
desia", respectiv, crearea unui guvern 
al majorității populației de culoare. 
Cele două părți și-au exprimat con
vingerea că se pot realiza progrese 
în această direcție.

URUGUAY

Spre o redefmire a cadrului politic
înlăturarea fostului 

președinte Juăn Maria 
Bordaberry — căruia 
„forțele armate i-au 
retras sprijinul" — și 
desemnarea unui pre
ședinte provizoriu, în 
persoana lui Aparicio 
Mendez, sînt apreciate 
de comentatorii de 
aici ca expresia unui 
proces de redefinire a 
cadrului politic Uru
guayan.

Schimbarea titularu
lui funcției supreme a 
fost explicată de că
tre militarii urugua- 
yeni prin „divergențe
le ireconciliabile" în
tre șeful statului și 
forțele armate în ce 
privește viitorul sis
tem politic al tării. în 
timp ce fostul preșe
dinte Bordaberry a- 
dopta o atitudine ca
tegorică împotriva ori
cărei participări a par
tidelor politice la via
ța publică națională, 
forțele armate spriji
neau — și sprijină — 
un plan care prevede 
revenirea treptată. în
tr-un termen nedefinit 
încă, la un sistem bi- 
partid, cu participarea 
celor două grupări po
litice tradiționale — 
Blanco și Colorado — 
și excluzînd celelalte 
partide.

Prin primele acte

instituționale, actualul 
guvern Uruguayan a 
contramandat alegerile 
generale (prevăzute 
pentru luna noiembrie 
a.c.) și a creat un or
ganism suprem — Con
siliul Națiunii, răs
punzător pentru deci
ziile politice funda
mentale în următorii 
cîțiva ani, inclusiv 
pentru elaborarea pro
iectului noii Consti
tuții.

Comentînd aceste ul
time evoluții, observa
torii scenei politice la- 
tino-americane consi
deră că actualii gu
vernanți din Uruguay 
„cu greu vor putea e- 
vita confruntările cu 
marii proprietari de 
pămînturi, al căror re
prezentant era Borda
berry, într-o țară cu o 
economie agrară ba
zată pe producția de 
lină și carne" („O Glo
bo"). Intr-adevăr, pu
ternica Federație Ru
rală (care grupează pe 
marii proprietari de 
pămînturi) privește cu 
nemulțumire crescîndă 
atenția acordată de 
noul regim sectorului 
industrial, temîndu-se 
ca această reorientare 
să nu ducă la o dimi
nuare a influenței pe 
care marii latifundiari 
o exercită, prin tradi

ție, asupra vieții poli
tice a tării.

De fapt, apreciază 
observatorii de aici, 
cauzele actualelor eve
nimente politice din 
viața Uruguayului își 
au rădăcina tocmai în 
contradicțiile dintre o- 
ligarhia funciară, inte
resată în perpetuarea 
unor stări de lucruri 
anacronice în econo
mia țării, și exponenții 
unor grupuri capita
liste, care doresc di
versificarea producției 
prin industrializare. In 
același timp, observa
torii menționează pre
ocuparea militarilor u- 
ruguayeni pentru îm
bunătățirea „imaginii 
țării", in special în 
Europa, dată fiind e- 
xistența unui puternic 
curent de opinie con
tra măsurilor represi
ve luate de fostul pre
ședinte față de adver
sarii săi politici, față 
de forțele progresiste 
în general.

Pe de altă parte, co
mentariile scot în re
lief că schimbările in
tervenite s-au desfă
șurat într-un cadru 
restrîns, fără a antre
na participarea unor 
pături largi.

V. PĂUNESCU
Rio de Janeiro

SUDAN

Ample proiecte de extindere a căilor 
de comunicație sudaneze

Cel mai întins din
tre statele Africii, cu 
un teritoriu care re
prezintă 8,3 la sută din 
suprafața continentu
lui, Sudanul a fost 
multă vreme lipsit de 
căi de comunicație ru
tiere. Diferitele loca
lități răspîndite pe 
imensul său spațiu 
geografic erau, prac
tic, izolate una de alta. 
Transportul de mărfuri 
și de călători se efec
tua doar cu cămilele 
sau cu bărcile pe ape
le Nilului. Prima cale 
ferată și-a făcut apa
riția la începutul se
colului, iar prima șo
sea asfaltată abia după 
proclamarea indepen
denței.

In ultimii ani, ca 
rezultat al intensifică
rii efortului de dezvol
tare economică și so
cială a țării, de valo
rificare a imenselor ei 
resurse naturale, pro
blema creării unui sis
tem de șosele moder
ne a devenit o preocu
pare de primă impor
tanță a guvernului su- 

1 danez. într-un timp 
relativ scurt au fost 
construite cîteva sute

de kilometri de șosele, 
dispuse radial de la 
Khartum spre cinci 
regiuni ale țării. Cea 
mai importantă este 
șoseaua care leagă 
centrul politic și eco
nomic al Sudanului cu 
orașul Wad Medani, 
capitala provinciei Ni
lul Albastru. Spre ex
tremitatea sa sudică, 
la aproximativ 200 km 
de Khartum, se află 
marele complex agro
industrial Gezira, cu o 
suprafață de peste 2 
milioane de feddani, 
care furnizează 75 la 
sută din întreaga can
titate de bumbac su
danez cu firul lung și 
peste jumătate din 
producția de cereale 
a țării. Tot în ultimii 
ani a început con
struirea celei mai im
portante artere de co
municații Khartum- 
Port Sudan, care va 
face legătura între ca
pitală și principala 
poartă maritimă a ță
rii. Noua șosea va avea 
o lungime de circa 
800 km și va fi termi
nată în anul 1979. Ea 
este flancată de o

mare conductă petro
lieră, care va fi dată 
în exploatare în toam
na acestui an.

Planul de dezvolta
re de șase ani (1977— 
1982), ale cărui linii 
generale au fost adop
tate recent de Comi
tetul Central al Uniu
nii Socialiste Sudane
ze, acordă o atenție 
deosebită extinderii 
rețelei de drumuri și 
șosele. între altele, el 
prevede construirea a 
două mari artere de 
comunicație : una care 
va face legătura cu 
Republica Arabă E- 
gipt și alta care va 
porni din Khartum, 
prin Malakal și Kosti, 
spre Kenya si princi
palul port al acesteia 
— Mombasa. Noile ar
tere vor facilita legă
turile dintre diferitele 
localități si vor con
stitui un sprijin se
rios pentru dezvolta
rea marilor exploatări 
agroindustriale ce vor 
lua ființă în Sudan în 
următorii șase ani.

Nicolae N. LUPU
Cairo

Sprijin deplin reimificării independente 
și pașnice a Coreei

Declarația C.C. al Partidului Revoluționar 
pentru Reunificare din Coreea de Sud

SEUL 5 (Agerpres). — Comitetul 
Central al Partidului Revoluționar 
pentru Reunificare din Coreea de 
Sud a dat publicității o declarație 
în care sprijină propunerea de con
vocare în Coreea a unui „mare con
gres național", formulată în scri
soarea adresată partidelor politice, 
organizațiilor obștești și locuitorilor 
de diferite categorii sociale din Co
reea de Sud, în cadrul mitingului 
organizat cu prilejul celei de-a 
XXX-a aniversări a creării Frontu
lui Democratic pentru Reunificarea 
Patriei.

Declarația arată că Partidul Revo
luționar pentru Reunificare sprijină 
deplin și salută propunerea Frontu

Cu privire la colaborarea 
intre partidele socialiste

ROMA 5 (Agerpres). — „Colabo
rarea între toate partidele Interna
ționalei socialiste trebuie să se dez
volte prin respectarea autonomiei 
fiecărui partid membru și fără 
amestecuri în treburile interne ale 
țărilor lor", arată secretarul political 
Partidului Socialist Italian. Bettino 
Craxi, într-o scrisoare adresată lide
rilor unor partide din această orga
nizație, care grupează peste 50 de 
formațiuni politice de orientare so
cialistă și social-democrată din dife
rite țări ale lumii. In scrisoarea sa, 
liderul socialist italian se pronunță 
pentru o lărgire a sferei relațiilor 
Internaționalei socialiste cu partide 
de orientare socialistă, democratică 
și progresistă din Africa. Asia și 
America Latină.

Totodată, Bettino Craxi consideră 
că Internaționala socialistă trebuie 
să-și reorganizeze structurile și mo
dalitățile de acțiune.

transmit:
Recolta mondială de ce

reale va atin§e în sezonul început 
la 1 iulie 1976, potrivit Departamen
tului american al Agriculturii, 1,058 
miliarde tone. Cifra este superioară 
cu 77,5 milioane tone (8 la sută) pro
ducției din 1975. La jumătatea anu
lui viitor, rezervele mondiale de ce
reale ar urma să totalizeze 138,2 mi
lioane tone.

Populația S.U.A.131 3u§ust 
a c. era de 215 780 000 locuitori, a 
anunțat Biroul pentru recensâmînt 
al S.U.A. în comparație cu 1 august 
anul trecut, populația țării a crescut 
cu 1 550 000 de persoane.

Naționalizare. Douâ mari 
unități industriale particulare din 
India — „National Jute Mill" și 
„Metal Corporation of India" — au 
fost trecute în sectorul public, întă-

lui Democratic pentru Reunificarea 
Patriei, bazată pe concepția reuni- 
ficării naționale independente, și re
levă că acest partid, care reprezintă 
interesele maselor patriotice sud-co
reene, este ferm hotărît să ia parte 
activă la un asemenea congres, con- 
siderînd că acesta trebuie să fie 
convocat, pentru ca generațiilor vii
toare să nu le fie lăsată moștenire 
o Coree divizată. Totodată, declara
ția adresează tuturor compatrioților 
apelul de a se uni sub stindardul 
luptei antiimperialiste, pentru reu
nificarea independentă și pașnică a 
patriei și de a sprijini activ convo
carea congresului național.

Noua ordine economică 
mondială —in slujba 

dezvoltării și independenței 
naționale

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — O nouă ordine economică 
internațională va permite națiunilor 
în curs de dezvoltare să aplice o stra
tegie globală a dezvoltării și consoli
dării independentei lor economice, a 
reafirmării suveranității lor naționale 
— a declarat ministrul mexican al 
patrimoniului național. Francisco Ja
vier Alejo, în cadrul unei alocuțiuni 
făcute la Centrul de studii al „lumii 
a treia" din Ciudad de Mexico. El a 
arătat, în context, că cooperarea eco
nomică internațională reprezintă un 
instrument de bază pentru impulsio
narea dezvoltării țărilor care fac par
te din „lumea a treia", contribuind, 
prin mijloacele specifice ei. la afir
marea tot mai plenară a acestor state 
în viața social-politică și economică 
internațională.

rind astfel rolul statului în econo
mia țării. „National Jute Mill" din 
localitatea Howrah, cotată ca fiind 
cea mai mare fabrică de iută din 
Asia, are un colectiv de peste 13 000 
lucrători, iar „Metal Corporation of 
India" concentrează exploatarea ce
lor mai largi zăcăminte de zinc și 
cositor din India, localizate în statul 
Rajasthan.

Accident. După cum ,nfor* 
mează agenția Taniug, în noaptea de 
miercuri spre joi, la exploatarea 
carboniferă iugoslavă „Breza", de 
lingă Saraievo, s-a produs un acci
dent, atribuit unei explozii de gaz 
metan. Accidentul a provocat moar
tea a 17 mineri și rănirea altor 13.

Gtevă. Aproximativ 18 000 de 
angajați âî spitalelor new-yo<rkeze 
au intrat în grevă pentru a protes
ta împotriva planului de concedieri 
prevăzut de autoritățile orașului, 
care urmează a se solda cu pierde
rea locurilor de muncă, in total, de 
către 1 350 de cadre medicale. Din
tre acestea, 842 au fost deja demise. 
Acțiunea s-a extins joi. ca urmare a 
arestării liderului sindical James 
Butler.

Consecințe ale capriciilor vremii
NEPAL. — Cel puțin 300 persoane 

și-au pierdut viața și alte 30 au fost 
rănite în timpul inundațiilor și alu
necărilor de teren provocate de plo
ile musonice în diferite părți ale 
Nepalului in ultimele două luni.

FRANȚA. — Noi incendii au iz
bucnit în diverse regiuni împădurite 
din Franța, unele spontane, din cauza 
secetei, iar altele în mod accidental, 
în apropierea localității Carpentras 
(sud-estul țării), aproximativ 40 ha 
acoperite cu pini au fost devastate 
de flăcări, iar în regiunea orașului 
Bordeaux au fost, de asemenea, dis
truse cîteva zeci de ha de pădure.

Se anunță, totodată, că incendiul 
declanșat luni într-o zonă împădurită

cu o suprafață de peste 1 000 ha din 
sud-estul Franței a putut fi circum
scris, prin mobilizarea unor impor
tante efective de militari» și folosirea 
unor avioane-cisternă special amena
jate pentru acest scop.

ANGLIA. — Cea mai mare parte a 
copacilor plantați în Anglia anul a- 
cesta vor pieri din cauza secetei 
deosebit de puternice, a anunțat un 
purtător de cuvînt al Comisiei sil
vice. El a precizat că chiar și copacii 
maturi sînt amenințați să moară lent 
din cauza lipsei de umiditate. Deși 
proporțiile acestei calamități nu pot 
fi evaluate cu precizie, se estimează 
că e posibil să fie distruse milioane 
de copaci.

Un studiu al O.N.U. despre producția și consumul 
de energie în ultimii 25 de ani

NAȚIUNILE UNITE. — Un am
plu studiu publicat recent sub egi
da O.N.U. — „World Energy Sup
plies 1950—1974“ — prezintă inte
resante date statistice cu privire 
la producția și consumul de ener
gie, pe plan mondial, în ultimul 
sfert de secol.

Se relevă, astfel, că în perioada 
1950—1974 producția și consumul 
total de energie în lume au cres
cut de trei ori. Dinamica cea mai 
accentuată a cunoscut-o consumul: 
cantitatea de gaze naturale consu
mată a sporit de 7 ori, iar consu
mul de produse petroliere și ener
gie electrică de 5 ori. Nivelul con
sumului pe locuitor în țările capi
taliste dezvoltate a fost de 16 ori 
mai mare decit în țările „lumii a 
treia". Acestora din urmă, cuprin- 
zind aproape două treimi din popu
lația globului, le-au revenit numai 
o zecime din totalul consumului 
mondial de energie, în timp ce 
Statelor Unite, cu 5 la sută din 
populația mondială, le-au revenit 
aproape o treime. Deosebit de 
grăitoare este situația consumului 
anual de energie electrică pe lo
cuitor : în țările dezvoltate, cifra 
respectivă este de 5 712 kWh, în 
timp ce în țările „lumii a treia" 
este de numai 260 kWh. Așadar, 
o nouă și edificatoare ilustrare a 
decalajelor existente și pe acest 
plan între țările avansate din 
punct de vedere industrial și cele 
în curs de dezvoltare.

In ce privește principalele resur
se energetice utilizate pe plan 
mondial, se constată o creștere a 
ponderii petrolului și gazelor în 
detrimentul cărbunelui (de mențio
nat că datele se opresc în pragul 
recentei „crize a petrolului") : în- 
tr-adevăr, în 1974, petrolul repre

zenta 44,8 la sută din consumul 
mondial de energie, iar gazele 20,9 
la sută (fată de numai 9,8 la sută 
în 1950), în timp ce cărbunelui îi 
revenea 31,7 la sută — o scădere 
vertiginoasă față de 61.5 la sută cit 
reprezenta în 1950. Sînt cifre care 
demonstrează, o dată în plus, ca
racterul nerațional al exploatării 
zăcămintelor de petrol — ca ur
mare în special a politicii delibe
rate a marilor monopoluri, intere
sate in obținerea cit mai rapidă a 
unor profituri cit mai mari — pe 
seama neglijării extragerii de căr
bune — operațiune considerată ne
rentabilă ; or, o asemenea politică 
a creat pericolul epuizării, într-un 
viitor relativ apropiat, a rezerve
lor petrolifere cunoscute. In acest 
context, studiul relevă clar necesi
tatea de a se mări ponderea căr
bunelui în balanța energetică mon
dială. ca și a fiecărui stat în parte, 
cu atît mai mult cu cît zăcămintele 
identificate pînă în prezent pot 
acoperi necesitățile — la un grad 
mult ridicat de exploatare față de 
cel prezent — pentru perioade de 
sute de ani de acum încolo.

In ce privește consumul de ener
gie electrică — care în 1974 a atins 
6 246 miliarde kWh — se sublinia
ză cota parte încă foarte mică care 
revenea, în 1974, centralelor atomo- 
electrice : doar 3,7 la sută, sub a- 
cest raport existînd, așadar, în 
continuare, largi rezerve.

Datele studiului lasă să se în
trevadă, în concluzie, o perspectivă 
optimistă pentru viitor, cu condiția 
unei politici mai raționale de con
servare a resurselor existente, a 
unei largi conlucrări internaționale, 
în vederea punerii în valoare a re
zervelor energetice mondiale, în 
folosul tuturor națiunilor, al pro
gresului general.

DE PRETUTINDENI
• EXPLOZIILE NU

CLEARE ÎN INDUSTRIA 
PETROLULUI. Oamenii d9 
știință sovietici au început să 
folosească exploziile nucleare 
pentru reactivarea zăcămintelor 
de țiței „imbătrînite" prematur. 
Datorită acestor explozii se mo
difică structura geologică a ză- 
cămîntului, se obține o creștere 
a presiunii in interiorul lui, 
ceea ce are ca efect îmbunătă
țirea indicilor de exploatare. 
Totodată, exploziile nucleare 
sînt folosite pentru săparea în 
adîncurile scoarței a unor mari 
„rezervoare" destinate țițeiului 
și gazelor. Noua metodă de con
strucție a rezervoarelor costă 
de trei ori mai puțin decit in 
cazul utilizării procedeelor cla
sice.

• CALENDARUL CU
CERIRII COSMOSULUI, 
în condițiile primelor succese 
ale misiunii „Viking-1“, care 
continuă să transmită date des
pre Marte, capătă un interes 
deosebit previziunile futurolo- 
gului american Herman Kahn, 
sub forma unui calendar al cu
ceririi Cosmosului de către om. 
Iată principalele date ale acestui 
calendar : 1987 — zăcămintele
de materii prime utile de pe 
Marte sînt cartografiate ; 1990
— prima amartizare a unui om;
1995 — în Cosmos începe pro
ducția unor substanțe care pot 
fi obținute doar în condiții de 
imponderabilitate sau în vid ; 
2000 — începe colonizarea spa
țiului prin asamblarea primei 
stații cosmice de mari dimen
siuni ; 2005 — pe Marte sint 
inaugurate primele mine ; 2040
— populația Lunii va atinge 
100 000 de oameni ; 2110 — în 
Cosmos vor trăi mai mulți oa
meni decit pe Terra.

• VICTIMĂ A UNUI 
GRAV ACCIDENT DE 
AUTOMOBIL, în tirap ce 
participa la întrecerea pentru 
Marele premiu al R.F.G., orga
nizată pe circuitul de la Nur- 
burgring, cunoscutul sportiv 
austriac Niki Lauda, campion 
mondial al piloților de curse, 
continuă să se afle în stare de 
inconștiență. Presa internațio
nală relevă cu acest prilej că 
noul accident — care a produs 
o vie emoție în lumea sportivă
— vine să se adauge unui lung 
șir de întîmplări tragice simi
lare petrecute în ultimii ani. 
Cauzele ? Așa cum a dezvăluit 
și de această dată ancheta, ele 
rezidă în insuficientele măsuri 
de securitate luate de organiza
tori, preocupați doar de a face 
reclamă diferitelor mărci de 
automobil.

© DE CE MOR PEȘ
TII DIN RÎUL MAIN? 
După o ploaie torențială, care 
a urmat unei îndelungate peri
oade toride, pe suprafața riului 
Main din R.F. Germania au în
ceput să plutească nenumărați 
pești morți. Administrația ape
lor a fost nevoită să apeleze la 
ajutorul pompierilor pentru în
depărtarea lor. Totodată, apele 
riului și-au schimbat culoarea 
în verde-închis și albastru-în- 
chis. Fenomenul a fost înregis
trat și în alți ani după precipi
tații abundente, dar abia acum 
ihtiologii consideră că i-au găsit 
explicația. Vina o poartă, desi
gur, masivele deversări poluan
te ale întreprinderilor chimice 
de pe malurile Mainului..Ele re
duc cantitatea de. oxigen din 
apă, creînd astfel condiții pro
pice proliferării așa-numitel 
alge albastre. în acest mediu 
biologic — oricum viciat pentru 
fauna acvatică — are loc un 
proces brusc în timpul ploilor : 
oxigenarea masei lichide pro
voacă moartea algelor ; ca re
zultat, se produce „vopsirea" 
riului și apar substanțe otră
vitoare, fatale pentru pești.

© LASERUL TĂMĂ
DUITOR. Folosirea laserului 
în medicină. în special în loe 
de bisturiu, nu mai este o nou
tate. într-o clinică din Buda
pesta, fasciculele laser se folo
sesc însă pentru tratarea răni
lor, mai ales în cazurile în care 
metodele tradiționale se dove
desc ineficace. In noul procedeu, 
intensitatea fasciculelor laser se 
micșorează de cîteva sute de 
ori, pentru a se evita secționa
rea țesuturilor. în aceste condi
ții, ele contribuie la vindecarea 
rapidă a rănilor. Specialiștii 
maghiari fac cercetări în vede
rea descifrării complete a me
canismului noului procedeu și 
pentru extinderea gamei de uti
lizare a laserului în medicină.

• MINICENTRA- 
LE SOLARE. In India se 
desfășoară intense cercetări în 
vederea construcției de mini- 
centrale electrice, cu o capaci
tate de 100 wați, acționate pe 
baza energiei solare. Ele sînt 
destinate, în primul rînd. locali
tăților rurale care în următorii 
10 ani nu vor fi conectate siste
mului energetic central. In acest 
scop, după cum relatează presa 
indiană, s-a hotărît să se con
struiască, pînă în 1982, o uzină 
pentru producția în masă a u- 
nor instalații ieftine de captare 
a energiei solare.

© RECORD IN LU
MEA GASTEROPODE
LOR. Cel mai mare melc din 
lume — relatează agenția France 
Presse — a murit, nu de mult, 
în vîrstă de 6 ani, într-o grădi
nă nu departe de orașul Brigh
ton (Anglia de sud). Măsurînd 
în lungime 30 cm. el atinsese 
greutatea de 567 grame ! Co
chilia sa a fost acum încredin
țată Muzeului național de știin
țe naturale. Nu s-au făcut pre
cizări asupra... vitezei dezvol
tate de acest specimen record 
în timpul vieții.
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