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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A SOSIT IERI IN CUBA SOCIALISTĂ

Momenl solemn pe oeroportul din Havana

I © La Havana, conducători și 
oameni ai muncii cubanezi 
au întimpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
cu excepțională atenție, 
cordialitate și căldură

© O uriașă și exuberantă mul
țime, nesfîrșite ovații și 

\ urale, o mare de flori și 
stindarde au transformat 
ceremonia primirii intr-o 
manifestare de neuitat a

■ prieteniei și solidarității fră
țești româno-cubaneze

Pe aeroportul

începe recoltarea 
culturilor 
de toamnă

■’!

Culesul, transportul, lomagazinarea - 
la timp si fără pierderi!

In cadrul ședinței Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., care a avut Ioc in ziua de 28 august a.c., au fost aprobate o serie de măsuri pentru stringerea in bune condiții a recoltei din acest an, precum ți pentru desfășurarea la timpul optim a insămînțărilor de toamnă șl a celorlalte lucrări de care depinde obținerea unor recolte sporite in anul viitor. Măsurile respective se înscriu in ansamblul acțiunilor inițiate de conducerea partidului in scopul creșterii producției agricole și valorificării depline a tuturor resurselor acestei ramuri a economici țării — condiție holărîtoare a îndeplinirii planului cincinal, a creșterii bunas.a- rii poporului nostru. Ne propunem. ,in rindurile care urmează, să, reliefăm citeva din sarcinile care revin, în campania, de toamnă, organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare și organelor agricole, tuturor oamenilor muncii din agricultură.

JoseHAVANA — Capitala Republicii Cuba, primul stat socialist ..pe pă- mîntul Americii Latine, a întîmpi- nat, miercuri, 29 august, cu căldură și entuziasm popular, cu cele mai înalte onoruri, așa cum sînt primiți oaspeții cei mai aleși, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, face o vizită oficială de prietenie în această țară.Această primire festivă, plină de

Martiînsuflețire și strălucire, chipurile surîzătoare ale oamenilor, atmosfera sărbătorească ce și-a pus pecetea pe întreg orașul constituie o grăitoare mărturie a sentimentelor de stimă și simpatie pe care popoarele român și cubanez le nutresc unul față de altul, a relațiilor de prietenie frățească ce le unesc. Este o realitate care se manifestă plenar încă din primul moment în care solii poporului român au pus piciorul pe pămîntu-1 Cubei libere....Este ora 10,00 ora locală (16,00 

ora Bucureștiului), cînd aeronava prezidențială, arborind fanioanele tricolore, aterizează pe aeroportul capitalei cubaneze ce poartă numele eroului național Jose Marii. In drum spre Havana, aeronava a survolat spațiul aerian al Ungariei, Austriei, R.F.G., Belgiei, Olandei, Angliei, Irlandei, Canadei și S.U.A., cu o escală în orașul Gander din Terra Nova (Canada). Pe aeroportul din Gander, președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați de primarul orașului, doamna Aasel Newhook. Președintele Consiliului de Stat a fost rugat de primar să semneze în cartea de onoare, unde se întâlnesc iscăliturile unor ilustre personalități’care au vizitat orașul. La aeroport se afla de. față ambasadorul român la Ottawa, Bucur Șchiopu.Aeroportul Jose Marți, pe care ne aflăm, este pavoazat sărbătorește cu drapelele de stat ale României și Cubei. Clădirea aerogării este dominată de un imens portret al tovarășului. Nicolae Ceaușescu. Pe .mari pancarte stă scris în limba' română cu litere mari „Bine ați venit, tovarășe Nicolae Ceaușescu". O altă lozincă în limbile spaniolă și română a- dresează urarea „Bienvenidos re- presentantes del hermano pueblo 

rumano" (Bun sosit solilor poporului frate român). In incinta aeroportului,J ca și pe terasa aerogării, se află numeroși locuitori ai capitalei — muncitori, țărani, funcționari, studenți — care au venit să-și manifeste bucuria în a- ceastă zi a prieteniei romăno-cu- baneze. Mulți au ținut să salute în- tr-un mod original pe reprezentanții poporului român: ei poartă pancarte scrise de rnînă, urări de bun venit, dedesubtul cărora sînt indicate, numele colectivelor de muncă. din care fac parte.Ea coborirea din avion, care din momentul intrării în spațiul aerian al Cubei .a fost escortat de o formație de reactoare a forțelor aeriene cubaneze, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu căldură de tovarășul Fidel Castro Ruz, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, precum și de tovarășul Osvaldo ..Dorticos .Tqrrado, președintele Republicii Cuba, cu soția, Caridad Molina de Dorticos, de tovarășul Raul Castro • ■ Ruz’ viceprim-mi- nistru și ministru al forțelor armate revoluționare, și soția sa, Vilma Espin de Castro, președinta Federației Femeilor Cubaneze. To

varășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro Ruz se îmbrățișează. . Tovarășa Caridad Molina de Dor.ticos oferă tin buchet de flori, tovarășei Elena Ceaușescu-Conducătorul partidului. și statului nostru prezintă apoi gazdelor pe tovarășii Ion Pățan. .vice-, președinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. George Macovescu. ministrul- afacerilor externe. Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei. Sînt de față Petre lonescu. ambasadorul României la Havana, și Nicolas Rodri- guez, ambasadorul Cubei la București.în continuarea ceremoniei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășul Fidel Castro Ruz,. se îndreaptă spre compania de onoare aliniată pe aeroport. După Ce primesc raportul comandantului cei doi conducători trec in revistă compania de onoare.Solemnitatea continuă cu prezentarea persoanelor oficiale cubaneze venite pe. aeroport, membri ai Biroului Politic și ai Comitetului Central al P.C. din Cuba, miniștri ai Guvernului Revoluționar, 'conducători ai unor instituții,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Stringerea la timp a recoltei, evitarea oricăror pierderi ! — aceasta este deviza sub care trebuie să se desfășoare campania agricolă din toamna acestui an. Intrucit recolta Întruchipează munca întregului nostru popor, nu este admis ca ea :sâ se risipească sub nici o formă. De aceea, organele și organizațiile de partid, conducind întreaga ’ aceasiă mare acțiune, au datoria să intensifice munca politică in rindurile lucrătorilor de pe ogoare pentru ca toți, să ințeleagă ce importanță prezintă pentru economia țării, pentru intregul popor, stringerea recoltei la timp și fără pierderi.Volumul lucrărilor agricole din această toamnă este foarte mare. In decurs de o lună și jumătate, cel mult două, urmează ' sa fie .slrinsă recolta de pe 3.5 .milioane ' hectare Cultivate cu porumb, floarea-soarelui. sfeclă de zahăr, cartofi, recoltă care trebuie transportată și depozitată cu grijă. Concomitent, în acest răstimp se vor jnsă- mința circa 3 milioane de hectare cu cereale de toamnă și culturi furajere, vor fi executate arături pentru insămințările de primăvară pe o suprafață de peste 4 milioane de hectare. Se poate spune, deci, că toamna este anotimpul în care lucrările agricole sînt cele mai aglomerate. Există posibilități ca ele să fie executate in bune condiții, astfel ilicit întreaga recoltă din cimp să ajungă în timpul cel mai scurt în magazii și, totodată, să fie pusă o bază sigură recoltei din anul viitor. Pentru executarea volumului mare de lucrări din această toamnă, întreprinderile agricole de stat și stațiunile pentru mecanizarea agriculturii dispun de 115 000 tractoare, peste 20 000 semănători, 21 000 combine pentru recoltat porumb, floarea- soarelui, soia, la care se adaugă numeroase mașini și combine pentru scos cartofi și sfeclă de zahăr. Important este ca, pretutindeni, mijloacele tehnice să fie folosite din plin, cu întreaga capacitate.Experiența celorlalți ani a demonstrat că, oricît de aglomerate ar fi, printr-o temeinică organizare a muncii, prin coordonare responsabilă, lucrările agricole de toamnă pot fi executate la timp. încă de pe acum, in unitățile agricole de stat și cooperatiste, la nivelul fiecărui județ, au fost întocmite sau sînt in curs de elaborare programe privind' desfășurarea lucrărilor din campania agricolă de toamnă, in care sînt în

scrise principalele acțiuni, volumul lor, cu indicarea concretă a termenelor. ,și responsabilităților, precum și a mijloacelor de lucru ce vor fi utilizate. Hotărîtor este ca. peste tot, conducerile unităților agricole, organizațiile de partid să organizeze bine munca, iar prevederile din planurile de acțiuni să fie adaptate operativ situațiilor de pe teren ce se pot modifica datorită condițiilor climatice sau altor factori obiectivi. Capacitatea de decizie în' situațiile mai grele reflectă măsura in care conducătorii de unități agricole pot să coordoneze treburile in această campanie. De aceea in fiecare unitate agricolă, pregătirile trebuie astfel . făcute incit, in orice situații.- să se poată munci cu spor,. Maț mult decît in alti ani. c necesar sa se facă simțite, in 'toate impi'fejurfîrile, spiritul gospodăresc, priceperea și inițiativa !In zonele de sud și vest ale țării a inceput recoltatul sfeclei de zahăr, cultură tehnică deosebit de prețioasă. Pină acum, cele mai mari suprafețe au fost recoltate in județele Teleorman, Ilfov. Olt. Dolj și Buzău. Deși procesul de acumulare a zahărului nu s-a încheiat, sfecla de zahăr de pe unele suprafețe trebuie recoltată mai devreme, pentru a se asigura materie primă fabricilor de zahăr care au inceput fabricația mai devreme. In acest, caz, pierderile sint mult mai mici decit atunci cind prelucrarea sfeclei se prelungește pină iarna târziu. Grăbirea recoltării sfeclei este impusă și de faptul că pe terenurile respective urmează să se insămînțeze grîu și alte cereale d.e toamnă. Cu toate că aceste cerințe sint bine cunoscute, în județele din centrul Transilvaniei și Moldova recoltarea sfeclei de zahăr intirzie, ceea ce nu dă posibilitate fabricilor să intre in ritm normal de lucru. în vederea coordonării lucrărilor, conducerile fabricilor de zahăr și cele ale întreprinderilor agricole de stat și cooperativelor agricole trebuie să stabilească grafice de recoltare ți livrare. Prioritate la recoltat să aibă sfecla de pe terenurile unde plantele au ajuns la maturitate, de pe parcelele mai îndepărtate de căile de acces, întrucit acum, cind timpul este frumos, transportul se face mai ușor. Indicația ministerului de resort este ca graficele de livrare să se întocmească in funcție de capacitățile zilnice de prelucrare ale
(Continuare în pag. a IV-a)

Primire plină de însuflețire ți strălucire, atmosferă .sărbătorească — mărturie grăitoare a sentimentelor de stimă fi simpatia
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I Indiferența față de calitatea
produselor nu poate fi combătută • FAPTE

Doi frați de9 ’

cursă lungă |
cu muncă politică formală 0 OPINII

Ioan Man și Augustin Man 
din Tg. Lăpuș (Maramureș) sînt 
frați și amindoi au îmbrățișai 
aceeași meserie : șoferia. Lu
crează la secția a III,-a trans
porturi auto din localitate, con- 
ducînd, cu schimbul, același au
tobuz. Firește, grija față de 
bunul încredințat nu putea să 
fie decît... tot frățească. 
Dovada ? De cînd au luat in 
primire autobuzul, ei au par
curs, pînă acum, nu mai puțin 
de 145 000 km fără reparație, 
iar benzina economisită de ei 
în acest răstimp ar acoperi 
consumul întregii secții pe 
aproape o lună de zile. Doi 
frați de cursă lungă, cărora le 
dorim drum bun mai departe.

Aflate o vreme în avans față de grafic, lucrările la Țesătoria bumbac din municipiul Buzău,

Topolnița
aremai

încă taine
Situată în . .

ței, peștera Epurani a format. în 
cursul ultimelor două luni, 
obiectul unor explorări între
prinse de un grup de cercetători 
de la Institutul de speologie din 
Capitală, împreună cu speolo- 
gul amator Dorel Staicu. După 
o dificilă coborire la 55 de me
tri sub nivelul etajului fosil dl 
peșterii, cercetătorii au avut 
satisfacția descoperirii sistemu
lui de galerii al cursului activ 
al pîrîului Ponorăț (in lungime 
de aproximativ 1 kni) care par 
să constituie o cale de legătură 
spre galeriile peșterii Topolnița. 
Formează cele două peșteri — 
Topolnița și Epurani — o singu
ră peșteră ? Răspunsul îl aș
teptăm . abia de la expediția ur
mătoare.

apropierea Topolni-

în luptă cu 
flăcările

in secția de vopsit a Fabricii de 
casete radio din București (stra
da Lucaci 82) izbucnise un in
cendiu. Din clipă în clipă, 3 000 
casete puteau fi mistuite de 
flăcări. Muncitorii aflați în sec
ție și membrii formației de 
pompieri civili a întreprinderii, 
condusă de Gheorghe Lazăr, au 
început însă lupta cu focul. 
Constantin Radu și Mircea Cor- 
codel au pus motopompele în 
funcțiune, iar oamenii din sec
ție, în frunte cu maiștrii Ion 
Andrei și Gheorghe- ^a,tei,. au. 
acționat cu ajutorul extinctoa' 
relor. După 15 minute, 
a fost stins. Muncitorii din fa
brică salvaseră o producție^ in 
valoare de aproape o jumătate 
de milion de lei.

de al căror termen de punere în funcțiune expiră la finele anului curent, au stagnat deodată, răminînd, practic, cu 2,5—3 luni în urmă.— Ce motive au împiedicat . con
structorii să. se încadreze în terme
nele prescrise în grafice ?— In principal — ne răspunde tovarășul Dan Gavrilă, secretarul comitetului de partid al șantierului VI Buzău — calitatea necorespunzătoare a prefabricatelor din beton livrate de întreprinderea de materiale de construcții din Roman.

— Concret, la ce vă referiți ?— Construcția fabricii are la bază elemente de beton prefabricat — grinzi canal cu o deschidere de 18 m— livrate de întreprinderea din Roman. Chiar la sosirea primului lot pe șantier — 9 grinzi insumînd 54 de panouri — ne-a atras atenția un fapt : seria înscrisă pe elemente nu corespundea cu aceea din certificatele . de calitate. Cînd s-a trecut la asamblarea și monolitizarea grinzilor, am constatat însă și grave abateri de la normele calitative ; beton copt, numeroase spărturi, bucățile desprinse prezentau un aspect albicios. Firește, am sistat asamblarea. Analizele efectuate de laboratoarele T.C.I. Ploiești și Ministerului Construcțiilor Industriale, precum și expertiza solicitată Institutului politehnic din Iași au dat același rezultat : 5 din cele 9 grinzi erau sub marca prescrisă ; adică aveau rezistența între 270 și 360 kg/cmp, față de 400 kg/ cmp cît prevedea proiectul. în final, furnizorul a fost nevoit să trimită alte grinzi. Pînă au sosit, pină le-am montat, timpul a trecut. Șantierul a rămas în urmă cu aproape 3 luni. în ce ne privește, noi vom depune toate eforturile pentru a recupera întîr- zierea și a preda lucrarea la termenul stabilit.
— In acest caz, cum să înțelegem 

critica, dv ?— în primul rînd ca un mesaj adresat organizației de partid, ca o chemare, dacă vreți, împotriva risipei de timp și materiale, pentru îmbunătățirea calității prefabricatelor.' în zilele următoare vom începe lucrările de dezvoltare a țeȘătoriei— etapa a doua — în cadrul căreia întreprinderea din Roman ne va fur-

z

extmetoa- 
ipcendiul

autobuz

la un într-un rănind

„nimerea" întotdeauna pe cele cîștigătoare. N-a însă mult și organele de au pus capăt „jocului", că E. A. ignora-
Buldozerul

Altfel e ris-

pe trei cărări, a intrat trei cicliști,

metru liniar, măsura rafia bibliotecă, și lățime,

țirrr. țîrrr ! cu geantă la intrat intr-o sună insistent

t

Explozia 
din pădurePlecați la joacă prin pădurea din apropierea comunei Oituz (Bacău), cinci copii între 9 și 17 ani — Cornel și Ion Bogdă- nescu, Benone, Radu și Fănel Poame — au găsit în calea lor un obiect de metal, acoperit de pămînt și frunze. Nimeni dintre ei nu știa ce-i anume. Curiozitatea i-a făcut să bată cu un cui la unul din capetele acestuia. Urmările au fost tragice. Obiectul respectiv era un proiectil rămas neexplodat din timpul războiului. în urma exploziei, patru copii și-au pierdut viața, iar al cincilea, Fănel Poame, a fost grav accidentat.
Riscul 
cel mareVînzătoare ambulantă de lozuri în plic, Elena Gh. Axinte, din Botoșani, str. Independenței nr. 120, ținea neapărat să-și încerce și ea norocul. Dar fără nici un fel de riscuri. în consecință, a început să cerceteze cu de-amănuntul lozurile, înainte de a le pune în vînzare. De prisos să mai spunem că, în urma acestei operații,_ dumneaei numai trecut resort Pentru .se... riscul unui asemenea cîștig necinstit.

Aflat pe un șantier din muna Florești, Octavian vestru Pop, buldozerist la ția de utilaj transporturi Cluj, căuta cu înfrigurare un mijloc de transport pentru a se întoarce acasă. între timp însă i s-a făcut sete. Și-a astîmpărat-o cu... un litru de coniac, după care, plin de avînt, a descoperit că cel mai bun autobuz ar fi... buldozerul-excavator al întreprinderii ! A urcat la volan și... pe-aici ți-e drumul. Dar, cum circula moment dat grup de trei ciunșil, raxmiu grav pe unul dintre ei. în a- ceastă situație — și-a zis el — cel mai sigur ar fi să-și continue drumul pe jos. Cîțiva automobiliști însă au pornit pe urmele lui și l-au îndreptat spre destinația de rigoare. Desigur, va fi condamnat. întrebarea este însă, nu l-a văzut nimeni cînd a plecat cu ditamai buldozerul din incinta șantierului 7 Și aici, cineva trebuie să răspundă !
Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii

niza peste 300 de panouri. Dacă o va face tot ca pină acum... totuși, că stă în puterea de aici de a intensifica tică de masă împotriva tru cultivarea responsabilității muniste față de calitatea produselor.
★Cu acest mesaj am pornit la Roman. într-o primă discuție avută cu tovarășul Iosif Pitner, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, acesta ne-a declarat :— Cazul de la Buzău constituie un accident, fără precedent, pentru că cererile venite din întreaga țară, nu- 'mărul mare de solicitanți ai produ-

Noi credem, comuniștilor munca poli- risipei, pen- co-
• Pentru nerespectarea normelor de calitate au fost acordate peste o sută de sancțiuni administrative.Citind toate acestea, și raportîndu- le la afirmațiile pline de satisfacție ale tovarășului Iosif Pitner, se creează loc măcar pentru o nedumerire. Dar să lăsăm deocamdată confruntările și să pornim în întreprindere, pentru a vedea în ce măsură există aici o activitate politică menită a dezvolta spiritul de răspundere față de risipa de orice fel — pentru a vedea cum se acționează împotriva manifestărilor de indiferență față de rebuturi. Iată, consemnate telegrafic, cîteva constatări :

VIAȚA DE PARTID

selor noastre dovedesc, dimpotrivă, aprecierea calității prefabricatelor realizate la Roman.N-am pus la îndoială, desigur, afirmațiile interlocutorului. Cum însă, chiar în aceeași zi, adunarea generală ă salariaților urma să analizeze activitatea comitetului oamenilor muncii pe semestrul I a.c., am studiat darea de seamă. Spicuim :
0 Volumul rebuturilor în 6 luni se ridică la circa un sfert de milion lei;• Ca urmare a nerespectării tehnologiilor de fabricație, a uzurii avansate a unor tipare, precum și insuficientei exigențe în producție și la controlul C.T.C., calitatea produselor executate nu a atins nivelul posibilităților create, situîndu-se, neîntemeiat, sub cerințele beneficiarilor.• Un mare număr de întreprinderi beneficiare din Iași, Cluj, Bacău, București, Ploiești, Craiova etc. au refuzat în primul semestru, datorită calității necorespunzătoare, produsele contractate cu întreprinderea din Roman ;• 42 de refuzuri înregistrate în această perioadă însumează aproape o jumătate de milion lei ;

o Deși, aparent, există o agitație vizuală concretă, mobilizatoare, preocupările privind combaterea risipei, îmbunătățirea calității produselor sînt greu sesizabile. E drept, pe aleea principală, la umbra unui pom, am întîlnit un mic panou pe care sta scris : „Aplicînd inițiativa «Eu lucrez, eu răspund, eu controlez», contribuim la îmbunătățirea calității produselor". In secții însă nimeni, dar absolut nimeni nu ne-a confirmat aplicarea ei...
o în curte, lingă expoziția permanentă a produselor, e instalată „Vitrina calității". Sigur, nu ne-am fi așteptat să întîlnim aici... eșantioane din cele două grinzi defecte (în valoare de peste 30 000 lei) care urmează a fi demolate la Buzău. Dar — așa cum ni se spusese la comitetul de partid — cel puțin fotografiile celor care au produs paguba pectivă puteau fi puse. Cînd ce vedem 7 Trei rînduri de strucțiuni, arse de soare și gălbenite de vreme, - privindnipularea, depozitarea și transportul unor prefabricate din beton, elaborate , de fosta centrală industrială,

res- colo, in- în- ma-

desființată în urmă cu... 5 luni de zile.• Pe panoul cu angajamentul secției tuburi precomprimate, la punctul nr. 2, citim : „Să nu producem nici un rebut sau lucrări de calitate . necorespunzătoare". în atelierul încercări al secției întrebămmaistrul Aurel Toia, secretarul ganizației de bază : „Cîtecad pe zi, la proba calității T nic nu știu; într-o lună sînt 130—140, din circa 900 fabricate". „Și ce faceți cu cele... căzute 7“ „Le valorificăm la șanțuri, podețe, cu 600—700 lei bucata mai ieftin". Ce ne-a surprins din acest dialog 7 Seninătatea, precizia cu care secretarul calcula/ prompt, pierderile.Facem un test în secția de prefabricate, printre autorii grinzilor defecte livrate la Buzău. întrebăm : Cunoașteți greutățile provocate șantierelor datorită prefabricatelor re- bută'te la Roman 7Ion Tom», secretarul organizației de bază : „Știu că avem refuzuri ; nu știm însă cîte și din ce motive".Ion Spulbar, șeful atelierului, membru în biroul organizației de bază : „Bine ar fi dacă, la întoarcere, delegații întreprinderii noastre ar sta de vorbă și cu noi.' Ei ar putea fi primii agitatori, înarmați cu argumente concrete, în combaterea risipei de timp și materiale, a lucrului de proastă calitate".Discutăm și cu cîțiva agitatori. Nici unul nu-și amintește, concret, ce acțiuni a întreprins în ultimele două săptămîni. Unii nu știu nici măcar că sînt... agitatori.Punem punct aici însemnărilor noastre din Roman. Ele relevă im fapt cert. La întreprinderea de materiale de construcții, activitatea po- litico-educativă consacrată dezvoltării responsabilității comuniste față de economii, față de calitatea produselor este dominată încă de formalism. Iar aceasta se reflectă, cum am văzut, în risipă de timp și materiale, implicit în zile și luni de întîrziere pe șantiere. Cine le pune stavilă 7 Poate apelul din Buzău să constituie un prim pas. Un pas spre o cercetare serioasă a stării de lucruri, un pas spre măsuri politice concrete pentru îndeplinirea sarcinilor de partid.

de pe or- tuburi „Zil- insă

Ioan VLANGA

0 PROPUNERI
La deal de Bucecea, de*a lungul Siretului* oameni și mașini, într-un avînt neîntrerupt, conturează o mare captare de apă : un imens Iac de acumulare, care va avea 10,5 milioane metri cubi. După cum apreciază ing. Constantin Nicula, șeful șantierului, pînă la sfîrșitul lunii august, planul anual Va fi îndeplinit în proporție de 75 la sută. (V. Gherasim, secretarul Comitetului comunal de partid Bucecea. județul Botoșani).

<$► Cine mișcă din sprinceană prime?te lemne calitatea I. Cine nu, doar putregai. Acesta-i principiul după care se orientează căruțașii de la Depozitul de lemne nr. 26, situat în apropierea gării Pantelimon. Propun ca organele în drept să-i „premieze1* pentru inovație. (Neagu Ungureanu, str. Mențiunii nr. 140, București).
Curată solicitudine! cînd vrei să !nchiriezî ° mașină de 5 tone, cei de la Autobaza 17 Călărași „se scuză" că n-au decît de 8 tone, cînd le ceri de 8 tone... ați ghicit, au de 5 tone ! La respectiva unitate de transporturi, prestațiile de servicii către populație sînt . sub orice nivel. Mare e în schimb risipa ! E de mirare cum n-o vede nimeni. (Vasile Constantin, satul Ceret, comuna Dănicei, județul Vîlcea).

0 Pricepere și abnegație. pompa de 26 mc pe minut de la minele Petrila s-a produs o avarie gravă. Oprirea fluxului de spălare s-ar fi soldat cu repercusiuni în abataje. Pe moment, maiștrii loan Toacă și Al. Felea au găsit soluția și, ajutați de brigada de intervenții, au reușit, în numai 2 ore de muncă fără preget, să înlăture pericolul, fără ca producția să stagneze vreo clipă. (Constantin Băduță, mașinist).
C.A.P. Dragalina către I.R.P.S.C.M. Brăila. >Con- siliul de conducere al cooperativei agricole mulțumește colectivului întreprinderii pentru ‘calitatea instalațiilor electrice, de ventilație, climatizare și alimentare automată cu apă, executate în cadrul lucrărilor de modernizare a grajdurilor noastre". (Consiliul de conducere al C.A.P. Dragalina, județul Vaslui).
Excursie tradițională. Comitetul dc partid dm comuna Grăniceri, județul Arad, organizează In fiecare an cîte o excursie pentru fruntașii recoltelor bogate. Dat fiind numărul mare de eviden- țiați, anul acesta s-au prevăzut două excursii : una la Băile Felix și în orașul Oradea, care a avut loc, și o a doua într-o localitate nedesemnată, care urmează să se efectueze într-una din duminicile următoare. (Prof. Petru Botașiu).

O Colectivul sectorului nr. 1 din cadrul Șantie
rului naval Brăila informeaza : In primele șapte luni ale anului curent s-au economisit 14 tone de materiale, pînă Ia 30 decembrie urmînd să se mai adauge alte 20 tone. S-a redus consumul de material lemnos prin folosirea metalului recuperat din deșeuri ; prin înlocuirea schelei ce înconjoară cargoul în faza de montare cu alta mai simplă, ușor manevrabilă, se economisește forță de timp. în material muncă, metal și o zi pe lună cuacest fel, în sectorul respectiv se lucrează economisit. (Neculai Zotoi, profesor).
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la atelierele de Si tapițerie

topește unt în de
Pentru cei ce vin să-și îngrijească sănătatea în renumita 
Valea Oltului —■ Căciulata — s-au ridicat, în ultimii ani, 

strucții noi. Printre ele se numără și complexul din

de așternută

într-una din zilele trecute, îa tapițeria de pe calea Dorobanților nr. 91 a intrat al 500- lea client Al 500-lea client pe anul 1973 era chiar subsemnatul, îi povestesc specialistului în zegras, sfori și arcuri, ce și cum. despre un recamier. Specialistul e numai u- rechi, e numai zîmbet. La o vorbă foarte puțin hazlie, ride, profesional, de parcă i-aș fi povestit anecdota cu vaporul care făcea

noduri și cu bărcuța care le desfăcea.— Da, zice, în final, mîine seară după ora șase, precis sîntem la dv. Nu, nu e nevoie de mulțumiri. E obligația noastră. Am înțeles : vă trebuie ceva solid, ceva ceva...Am ieșit în stradă cu o umbră priză față. Care va să nu-s prea întemeiate sesizările primite în legătură cu tărăgăne- lile de ‘ .......................mobilă

care poartă clienții pe drumuri. Dovada : promptitudinea, solicitudinea, amabilitatea întîlnite la tapițeria de pe Dorobanți.P. S. arcuri pentru crarea de 15 precis.Au trecut mai mult de zece zile. De ce n-ai venit încă, meștere 7 Probabil ca să dovedești că cei ce vă reclamă au perfectă dreptate !

Specialistul în trebuia să vină contractat în seara august, ora

Care-i „istoria" utilajului-colos,prundiș al satului Valea Seacă, din județul Argeș, nu știe nimeni. Ceea ce știu sătenii e faptul că acum cîteva luni a fost adus aici de un .tractor, care apoi l-a părăsit! Se bănuiește că ar aparține întreprin- . ..deriL de construcții-montaj. Oare unitatea respectivă să-l fi radiat din inventar 7 (Nicolae Rotaru, satul Valea Seacă, județul Argeș).
O 0 nouă pagină la biografia comunei lor înscris locuitorii din Sălciua, județul Alba. într-o atmosferă entuziastă ei au sărbătorit recent darea in folosință a noului cămin cultural — o modernă, prevăzută cu sală de spectacole, camere de repetiții, tecă dotată cu 11 000 volume etc. (Ion Mărgineanu, activist la tetul județean pentru cultură și educație socialistă).

Au trecut pe puțin 7 minute și clopoțelul telefonului sună, sună. Zădarnic. Nu răspunde nimeni. Parcă e un telefon instalat într-o casă pustie. Care telefon 7 17 20 30. Ați recunoscut, desigur, numărul informațiilor de la Gara de Nord. Mai încerc o dată, de două, de nouă ori. Același rezultat. Poate e deranjat. Reiau totul de la capăt peste 2 ore, peste 4 ore, a doua, a treia zi. Am înțeles.

Funcționarele de la informații și-au pus lacăte la gură. Ca să fiu sigur că socoteala nu e greșită, mă deplasez la gară să-i fac proba. Si 7 Socoteala era greșită. Nici urmă de lacăte la gura funcționarelor. Atunci de ce nu răspund 7 Formez numărul1 de pe peron, din imediata a- propiere a încăperii informațiilor. Mă uit prin peretele de sticlă la funcționare. Telefonul sună, ele nu răs-

pund. Ele vorbesc vesele și se amuză. Las telefonul să atîrne de șnur și mă duc la o- chiul de sticlă :— De ce nu răspundeți cînd sună telefonul 7Veselia se ca o bucată de pusă în tigaie, schimb, vorbele răspuns ies de pe buze congelate la minus 20 de grade C. :— Ce, tovarășe, a- 4 mîini 7 !

Pentru luna septembrie a.c., oficiile județene de turism pun la dispoziția publicului locuri pentru odihnă și tratament, cu tarife reduse, în toate stațiunile de pe litoral. Pentru o persoană prețul la cazare și masă este între 40—50 lei pe zi. Copiii pînă Ia 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare, in cazul în care părinții nu solicită pat separat, și de o reducere de 50

la sută din costul mesei. In timpul sejurului se organizează excursii pe litoralul bulgar la Varna, în Delta Dunării, la Histria, precum și plimbări de-a lungul întregului litoral românesc. O bază de agrement bine dotată stă la dispoziția turiștilor. Biletele se găsesc de vînzare la sediile tuturor oficiilor județene de turism și la filialele lor din țară.
vem

Și geamgiii ce mai fac?— Prea ești pretențios și matale 1 Zău așa. Ce e mare lucru î Cumpără sau împrumută un ia cu el tului de Lungime bineînțeles. Dar vezi, fii atent, ține cont de adinclturi. Lasă o toleranță de vreo 5 mm ca să poată intra cristalul exact în lăcașurile lui. cant.

să-ți croim mic a-— Riști cristalul ori mai ori mai mare. Fii tent. Noi nu răspundem. . Să nu zici că nu ți-a.m zis.Toate aceste vorbe și multe altele le spun clienților meșterii .acasă... sticlari de la cooperativa „Tehnica sticlei". Numiții meșteri nu vor în ruptul capului să presteze servicii la domiciliul clienților. Ei preferă, cu acordul deplin al cooperativei.

să ne învețe pe noi, solicltanții, cum să luăm măsura dulapului, cum să cumpărăm sticla de la magazin, cum s-o cărăm în spinare la ei la atelier și de la atelier la noi...Atitea te învață, atîtea îți pretind, de atîtea răspunderi (și îndatoriri elementare) se descotorosesc încît firesc te întrebi : ce mai fac geamgiii 7
Oameni cu geantăȚirrr, Un om șold a curte și la primul apartament ieșit în cale. Apoi strigă cît îl tine gura :— A venit lumina !Nici nu se stinge bine ecoul acestui nunț „original" curtea imobilului începe să fiarbă, să facă plata toți catarii.într-un tîrziu, curtea imobilului se face liniște, omul cu geanta colindă în continuare străzile, strigînd de mii

dar

lu-x și- Altde ori: „a venit mina".Nu trec 5 zile țîrTr, țirrr, țîriT ! om, cu altă geantă lașold, dă alt anunț :— A venit apa 1Curtea intră din nou în alertă. Și 7 Peste trei zile iarăși... țîr 1— Poșta ! Achitați taxele pentru radio și televizoare...Inconveniente : 1) a- bonații nu știu exact cînd îi vizitează taxatorii. De aceea unii nu sînt pregătiți să plătească, ia.r alții nu sînt acasă. Aceste două categorii de abonați trebuie, în 4—5 zile, să

facă singuri deplasarea la caseriile centrale ; 2) abonații sînt cău- tați și deranjați — separat— pentru fiecare abonament în parte.Nu există oare o cale pentru abandonarea acestui sistem a- nacroni-c de încasare a taxelor pentru electricitate^ apă, telefon, radio, televiziune, gaze ș.a.m.d. 7 Putină ordine și mai mult respect pentru timpul cetățenilor ar putea duce la găsirea unei soluții civilizate și e- t’oiente.
Gh. GRAURE

De la Galați, o șosea proaspăt asfaltată ne duce spre nord ; după vreo 50 de kilometri de drum, întîlnim tabla indicatoare pe care scrie : BĂLENI. Aici, la îngemănarea colinelor, se întind hectarele cooperativei agricole de producție. O unitate apărută pe vremea cînd harta agriculturii noastre socialiste își trasa abia primele contururi. Atunci, prin anii .’50, pe vechea moșie a unui Cantacuzin, 50 de familii au hotărît să muncească laltă, rile și 150 de tarele mărit astăzi tare Vrednicii gospodari ai Bălenilor se mîndresc acum cu realizări de seamă. în biroul său, președintele A- lecu Crăciun ne întîmpină cu zîmbet de gazdă bună.— Avem. o familie numeroasă : 1500 de cooperatori. Dar ne considerăm o familie unită. Dovada 7 Am reușit să ne facem o zestre bogată : 30 milioane de lei.Cîteva date statistice sînt, în această privință, concludente : 1 200 hectarecultivate cu grîu, 1 300 cu porumb, 500 de hectare plantate cu viță de vie, restul cu furaje ; 1700 de taurine, 3 500 porcine, 4 000 o- vine ; 7 autocamioane, 6 tractoare, 2 motopompe pentru irigație, un autoturism de teren și o mașină mică, o microcentrală electrică... Și lista inventarului ar putea continua.într-o vitrină este păstrat Ordinul Muncii clasa I, primit anul trecut de cooperativă pentru producția

de struguri — peste 10 000 de kg la hectar.Vizităm „amfiteatrele" plantate cu viță nobilă. Terenuri in pantă, odinioară sterpe sau năpădite de ierburi, s-au transformat, sub zodia hărniciei colective, în vetre ale fertilității. Cohortele aracilor au încremenit
C 32

lao- unindu-și pămîntu- hărnicia. De la cele hectare inițiale, ho- cooperativei s-au mereu, cuprinzînd peste 5 000 de liecr suprafață agricolă.

mărul de case noi construite aici în anii din urmă — 700 ; ori în numărul de televizoare — 350 dența aparatelor tranzistoarelor e ficil de ținut la rea nouă, modernă a poștei și telefoanelor, casa de cultură cu o capacitate de
(iar evi- de radio și foarte di- zi). Clădi-

seamnă dorința noastră, a tuturor, de a. ne crea baza materială — și asta în primul rînd — și apoi munca pentru înrădăcinarea în fiecare om a simțului gospodăresc, a gustului pentru frumos, a dragostei pentru satul în care trăiește Și muncește.
In amfiteatrele însorite ale bălenilor,

0 „prelegere" 
despre hărnicie

și spirit gospodăresc
sparcă sub greutatea poverilor strălucitoare.— Ne înzecim eforturile în acest sector, pentru că două treimi din veniturile cooperativei provin din producția viticolă — ne spune președintele. Anul acesta sperăm într-o producție și mai mare decît cea de a- nul trecut.Dar roadele muncii susținute a oamenilor din Băleni se pot cîntări nu numai în tone la hectar. Sînt roade care se măsoară în nu-

300 de locuri, două școli de cultură generală (din cei 4 200 de locuitori ai comunei 1 000 sînt copii), centrul medical conferă dimensiuni noi vieții materiale și spirituale a gospodarilor din Băleni.— Ne încadrăm și noi în procesul general de dezvoltare a tării, de ridicare a nivelului de civilizație — subliniază cu mîndrie primarul din Băleni, Constantin Avram. Ce înseamnă practic acest lucru 7 In

Identificăm aceste preocupări pe șantierele de anul acesta din Băleni : blocul cu încălzire centrală, centrul de vinificație, instalația termică pentru școală, stația de mașini agricole, magazinul universal ș.a.m.d.— Mai avem încă multe de făcut în această direcție. De pildă, problema pavării drumurilor figurează pe a- genda priorităților — a- daugă primarul./ Mai au, într-adevăr. destule de făcut locuitorii din

Băleni, dar este limpede că oamenii de aici se pot numi, înainte de toate, „gospodari". în frunte cu Alecu Crăciun, de 18 ani președinte al cooperativei, care, între două deplasări la vie sau la ferme, își găsește timp să se îngrijească, între altele, și de mica „grădină zoologică" — cum ii place să numească adăposturile pentru păuni și fazani construite în incinta sediului.Dragostea de muncă și de frumos îi unește și le dă putere creatoare celor din Băleni. Destinele oamenilor se împletesc tot mai strîns cu destinele cooperativei și ale comunei. In- ginerul-șef, cei doi medici veterinari, de pildă, sînt oameni tineri, veniți de prin alte locuri ; au rămas și și-au întemeiat cămine aici. Anul acesta a sosit un proaspăt absolvent al Institutului agronomic din București. A ținut să ne mărturisească :— îmi place la Băleni. Mi-a fost nițel greu la început. Dar acum m-am obișnuit așa de bine cu oamenii, cu munca lor, cu nădejdile lor, încît parcă-s de aici. Hărnicia, firea ior deschisă, prietenească m-au făcut să simt că am devenit al lor. în curînd mă însor cu o fată de prin părțile locului. Vă trimit la ziar o invitație să veniți la nuntă....împlinirile bălenilor, privirile limpezi ale oamenilor spre viitor. încrederea lor se răsfring peste aceste rodnice locuri românești ca niște irizări de generoasă fîntînă arteziană.
Viorel POPESCU

t



ZGINTEIĂ - joi 30 august 1973 PAGINA 3

WITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU IN CUBA

Mulțimile exprimă calde sentimente de stimă și

(Urmare din pag. I)centrale și ai unor organizații obștești. Sînt prezentați, de asemenea, șefii misiunilor diplomatice acreditați la Havana.Se aud cuvinte familiare, rostite în limba română : „Ceaușescu— P.C.R.". Sînt membri ai coloniei române, muncitori, specialiști și tehnicieni români aflați în Cuba frățească în cadrul acordurilor de colaborare și cooperare încheiate între cele două țări.La trecerea celor doi conducători, mulțimea aflată pe aeroport izbucnește în urale, agită stegulețe românești și cubaneze. Din sute de piepturi se strigă ..Viva la amistad cubano-rumana" (Trăiască prietenia româno-cubaneză). Un mare grup de tineri înalță o pancartă pe care scrie: „La Univer- sidad saluda al companero Nicolae Ceausescu" (Universitatea salută pe tovarășul Nicolae Ceaușescu).Sînt clipe emoționante, pline de semn i ficați 6. cat^ vedereaza" Te- 'păturile de solidaritate' militantă dintre partidele, popoarele și țările noastre constructoare ale socialismului. sînt momente care oglindesc respectul reciproc.în . încheierea ceremoniei, cei doi conducători primesc defilarea companiei de onoare.Apoi. în ovațiile celor de față, tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășii Fidel Castro și Osvaldo Dorticos iau loc într-o mașină descoperită. Cortegiul oficial, precedat de o escortă de mo- tocicliști, se îndreaptă spre capitală.Moderna autostradă străbate o pitorească regiune, de o încîntătoa- re policromie, un peisaj tropical, luxuriant, care te face să înțelegi mai bine cuvintele celebre ale Iui Cristofor Columb : „Această insulă e cea mai frumoasă dintre toate cele văzute vreodată de ochii omu

lui". Peste farmecul natural al „perlei Antilelor", peste culorile și liniile sale se suprapun, ca elemente definitorii pentru fizionomia actuală a țării, însemnele muncii harnice a unui popor care își consacră energiile și potențialul transformării în realitate a telurilor socialismului.Dacă în trecut Cuba era cunoscută ca tară în exclusivitate a trestiei de zahăr, azi peisajul e- conomic a cunoscut și cunoaște o largă diversificare. în anii socialismului au luat ființă noi ramuri ale industriei și agriculturii, care ocupă o pondere tot mai mare în crearea venitului național — dovadă vie a potentelor creatoare descătușate ale unui popor devenit stăpîn pe destinele sale. S-a dezvoltat producția de nichel, metal ale cărui zăcăminte situează Cuba pq unul din primele locuri din lume, ca și cea de ciment. Au cunoscut avînt construcțiile mecanice. chimia, energetica,, s-a creat o flotă modernă de pescuit, au fost înființate mari ferme agrozootehnice.La trecerea coloanei oficiale, numeroși muncitori și muncitoare în haine de lucru, unii dintre ei cu căștile de protecție pe cap. fac în chip spontan o manifestație de simpatie conducătorilor români și cubanezi. în mulțime se disting, de asemenea, muncitori agricoli veniți din fermele din apropiere, care se întind ca un brîu fertil în jurul capitalei.Din mașina deschisă, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro răspund cu prietenie saluturilor ce le sînt adresate. Pe măsură ce coloana oficială se apropie de oraș, devin tot mai evidente însemnele prezentului socialist : siluete de mari întreprinderi, șantiere : printre acestea din urmă se află în faza de construcție un mare combinat de produse lactate, care va

prietenieacoperi întregul necesar al locuitorilor capitalei.O mulțime entuziastă ovaționează Ia trecerea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Fidel Castro, scandînd fără întrerupere lozinci care exprimă sentimentele calde de prietenie la adresa oaspeților români. De o parte și de alta a largilor bulevarde care străbat Havana sînt plasate mari panouri cu portretul tova

rășului Nicolae Ceaușescu, pe fondul tricolorului românesc. La trecerea coloanei oficiale se scandează ; „Trăiască Partidul Comunist Român,- trăiască eroicul popor român !“. Mai multe fanfare intonează cîntece revoluționare cubaneze ; grupuri de pionieri, de tineri și tinere, îmbrăcați în pitorești costume de diferite culori, cîntă și în același timp schițează alerte mișcări de dans. Este și aceasta o originală formă prin care se exprimă înclinarea înnăscută spre cîntec și dans a poporului cubanez. Din rîn- dul mulțimii se strigă : „Desde el corazon" (Din inimă) ; „Viva la amistad de Cuba y Rumania" (Trăiască prietenia dintre Cuba și România); „Cuba y Rumania uni- dos". (Cuba și România unite); „Companero Nicolae Ceausescu, Cuba te saluda". în timp ce coloana își face cu greu loc prin mulțime, la difuzoare se transmite biografia tovarășului Nicolae, Ceaușescu.Coloana ajunge în centrul Havanei, în celebra „Piață a Revoluției" — „Piaza de la Revolution". Deasupra uriașei mulțimi fremătătoare de oameni, aici se înalță maiestuos monumentul lui Jose Marti, eroul revoluționar care în urmă cu un veac a luptat pentru idealurile de libertate și independentă ale Cubei, idealuri pe care astăzi clasa muncitoare, poporul cubanez Ie realizează în ooera de edificare a socialismului. Se pot vedea aici grupuri masive de tineri și tinere în cămăși albastre si pantaloni kaki. Sînt membri ai Miliției populare care stau de straiă cuceririlor revoluționare ale poporului cubanez.în continuare, străbatem frumoasele „Avenida paseo",' apoi „Avenida quinta". De-a lungul u- nei splendide faleze, cunoscutul Malețon, același tablou viu, multicolor al mulțimilor de oameni ve- niți în întîmpinarea solilor poporului român. Este un spectacol pe care crainicul postului de radio „Liberation" și Televiziunea cubaneză. ce au transmis în direct desfășurarea acestei mari manifestații populare. îl descriu ca fiind „grandios". „extraordinar".Coloana oficială ajunge acum la

„0 caldă primire 
distinșilor oaspeți"

REVISTA PRESEI CUBANEZE

reședința prezidențială de la marginea capitalei, amplasată în ambianța pitorească a unui cartier plin de vegetație tropicală. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se întrețin cordial cu conducătorii cubanezi.De la aeroport și pînă la reședință este o distanță de aproximativ 20 km., care a fost însă străbătută în mai bine de o oră și jumătate datorită imensului șuvoi uman venit în întîmpinarea oaspeților dragi din România. într-ade- văr, s-au revărsat în această zi pe bulevardele Havanei aproape o jumătate de milion de oameni : bărbați și femei cu figuri luminate de zîmbe*e ospitaliere, salutînd cu gesturi spontane de simpatie. Este o imagine care confirmă, plastic, prin ' pregnanta ei vitalitate, trăinicia și sinceritatea bunelor relații dintre — așa cum se exprimă postul de radio cubanez — „unicul stat socialist latin din Europa și primul stat socialist din America Latină".Călduroasa manifestație de simpatie pe care gazdele cubaneze, oamenii muncii din Havana au făcut-o. din. primul moment, solilor poporului român reprezintă o expresie elocventă a colaborării frățești dintre România și Cuba, a dorinței de a i se asigura o evoluție mereu ascendentă. Această colaborare pe care tara noastră o dezvoltă cu Cuba pe divei-se tă- rîmuri de activitate ilustrează în mod convingător politica consecventă a Partidului Comunist Român. a României socialiste, de continuă extindere a relațiilor multilaterale cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate forțele care luptă împotriva imperialismului, colonialismului si neocolonialismului. nentru triumful ideilor de libertate, pace și progres.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Cuba — ca si vizita ne care tovarășul Fidel Castro a făcut-o anul trecut în România — constituie cea mai vie dovadă a cursului ascendent, pozitiv al relațiilor multilaterale dintre cele două țări socialiste. Continuînd schimburile fructuoase de vederi de la București, dintre cei doi conducători d» partid si d“ s‘at. actuala vizită va oferi, des’gur. cadrul propice ncnt.ru evidențierea unor noi posibilități d» extindere a colaborării rccinrocc în toate domeniile de interes comun.Atmosfera sărbătorească din nrima zi a vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena Ceaușescu în Cuba ilustrează semnificația majoră a prezentei solilor poporului român pe continentul latino-american. viziiă care.se înscrie ca o piatră de hotar în isțnyfa' relațiilor dintre Ronânra și țările acestei zone. Acest lucru este demonstrat din plin de amnlul ecou în rîndurile opiniei publice dm tării» Americii Latine. d« aprecierile pline de căldură și simpatie ale presei si celorlalte mijloace de informare în masă la adresa înfăptuirilor României socialiste, a politicii sale de largă deschidere ('către toate continentele lumii, de colaborare cu toate statele, fără deosebire de orînduirea socială, aprecieri însoțite de elogierea per- sonalității prestigioase a celui că- I reia îi revine un merit hotăritor în elaborarea si realizarea acestei po- Ilitici, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în ultimul timp, aceste relații au cunoscut un curs ascendent și nu încape îndoială că actuala vizită a președintelui Nicolae Ceausescu important act de politică externă a! țării noastre, va da un nou si viguros impuls raporturilor româno—latino-americane. le va deschide ample și rodnice perspective, constituind un momeht de referință istorică îij. evoluția lor si marcînd, totodată, un aoort- din cele mai însemnate la promovarea cauzei generale a năcii.-progresului și înțelegerii între toate po- t poarele.
Reportajul vizitei a fost 
realizat de :
Romulus CAPLESCU 
și Radu PASCAL Telefoto : Ion Dumitru Radu Cristescu

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului JĂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PĂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare UngareBUDAPESTASurvolarea teritoriului Republicii Populare Ungare îmi oferă plăcutul prilej de a transmite Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Prezidiului R. P. Ungare. întregului ponor vecin ungar și dumneavoastră personal un . cald salut prietenesc. împreună cu cele mai bune urări de noi succese în edificarea societății socialiste, în lupta pentru pace și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român. 
Președintele Consiliului de Stat t 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului dr. h. c. FRANZ JONAS

Președintele Federal al Republicii AustriaZburînd deasuora teritoriului Republicii Austria vă transmit, domnule președinte, dumneavoastră și poporului austriac prieten un salut cordial. împreună cu urările cele mai bune de pace și prosperitate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Presedmtele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului GUSTAV W. HEINEMANN

Președintele Republicii Federale GermaniaSurvolînd teritoriul Republicii Federale Germania, folosesc prilejul pentru a vă adresa un cald salut și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul țării dumneavoastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Maiestății Sale BAUDOUIN I
Regele belgienilor

BRUXELL ESSurvolînd teritoriul Belgiei, am plăcutul prilej de a adresa Mai s- tătii Voastre și poporului belgian prieten cele mai bune urări de pn «- peritate și pace.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stei 
al Republicii Socialiste România

Maiestății - Sale IULIAN A•-•j, ’ 1 iUJ .lili ... .

Regina’-Țărilor ‘de'"Jbi y™” "
HAGAîmi este deosebit de plăcut ca. survolînd teritoriul Regatului Țărilor de Jos, să adresez Maiestății Voastre și poporului olandez cele maf bune urări de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-A
Palatul Buckingham ' LONDRACu ocazia survolării teritoriului Regatului Unit, al Marii Britanii șl Irlandei de Nord, am marea plăcere să adresez Maiestății Voastre salutările mele cordiale și cele mai bune urări de prosperitate și pace pentru poporul britanic.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

HAVANA r- Corespondentul A- gerpres Mihai Fabian transmite ; Vizita secrelarului general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei Elena Ceaușescu în Republica Cuba șe bucură de o atentie deosebită din partea întregii prese cubaneze, care consacră acestui eveniment spatii largi.Ziarul „Granma". organul Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba, informînd despre sosirea solilor poporului român, publică in limbile română și spaniolă, pe prima pagină, urarea „Bine ați venit. tovarășe Nicolae Ceaușescu".Sub titlul „O caldă primire distinșilor oaspeți", ziarul subliniază că oamenii muncii, studenții și în general populația Havanei sînt gata să facă o călduroasă primire oaspeților români.„Granma" publică, de asemenea, pe Drirna pagină o amplă biografie a tovarășului Nicolae Ceausescu, însoțită de fotografia . conducătorului partidului și statului nostru. Biografia prezinlă pe larg nerso- nalitatea tovarășului -Nicolae Ceaușescu. Îndelungata sa activitate revoluționară. Un spațiu larg este rezervat rolului remarcabil al secretarului general al Partidului Comunist Român în anii de dună eliberare, de construire a societății socialiste în România. Ultima parte a biografiei este consacrată activității nenbosîte a tovarășului Nico'ae Ceausescu, desfășurată pe nlan international pentru afirmarea In relațiile dintre state a nrincioiilor independentei si suveranității naționale egalității In drepturi neamestecului în treburile interne evantaiului reciproc contribuției sale la Întărirea solidarității cu popoarele care luptă împotriva imperialismu

lui. colonialismului și neocolonialismului. pentru pace.„Nicolae Ceaușescu — relevă în acest sens ziarul — a vizitat numeroase țări din Europa. Asia și Africa, ocazii în care a procedat la schimburi de păreri cu șefi și reprezentanți a numeroase state, cu conducători de partide politice, organizații și mișcări progresiste, democratice și de eliberare națională, în octombrie 1970 a participat la sesiunea . Adunării. Generale a O.N.U.. unde a expus poziția guvernului român in principalele probleme internaționale".Tot „Granma" consacră In Întregime ultima sa pagină unui amplu fotomontai dedicat realizărilor în domeniile industriei, agriculturii, construcțiilor, științei și culturii din patria noastră. Fotomontajul, care se deschide printr-o hartă a României. suprapusă în mod simbolic peste o imagine înfățișînd retortele unei mari rafinării, este însoțit de o prezentare succintă a dezvoltării României in anii puterii populare, „în mai puțin de două decenii — se arată în această prezentare — poporul român, sub conducerea partidului său comunist, se poate înfățișa lumii întregi cu un bilanț din cele mai pozitive".La rîndul său. ziarul „Juventud Rebelde" relevă că populația Havanei este pregătită să primească inâltii oaspeți cu căldură și entuziasm.O importantă similară a acordat vizitei nostul național cubanez de radio și televiziune, care a transmis programe dedicate țării noastre. iar în ziua sosirii solilor poporului român a redat in direct reportate despre primirea deosebit de călduroasă și entuziastă pe rare locuitorii Havanei au rezervat-o tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.

De la aeroportul .Jose 
Marti" și piuă în oraș, pe 
lungul traseu inundat (le 
sute de mii de cetățeni ai 
capitalei cubaneze și ai 
întregii provincii Havana, 
se puteau citi zeci de 
lozinci sărbătorești, de 
saluturi și de urări in 
cinstea conducătorului 
partidului și statului nos
tru. Erau de toate Telu
rile și dimensiunile, unele 
agitate de cetățeni, sub o 
deasă ploaie tropicală: 
ce se oprea doar ca să 
reinceapă. altele scrise 
pe ziduri. unele cit lin 
om, altele, mai modeste, 
dar toate izvorîte limpede 
din entuziasmul general. 
Erau destule in ulei. îm
podobind clădirile. In 
ulei. deci, sortite să ră- 
mînă. să mențină amin
tirea acestei clipe. Intre 
ele am citit „Bienvenido al camarada Nicolae" 
(Bun venit tovarășului 
Nicolae). semnificativ, 
pentru starea de spirit a 
poporului cubanez, care, 
cum se știe, cheamă pe 
numele mic eroii revolu
ționari, pe care ii îndră
gesc cel mai mult.

Primul pas al vizi
tei președintelui Con
siliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. s-a întinării 
azi dimineață aici, pe pă- 
minti/l Cubei socia'istc 
Primul pas ne păm'mtul 
Cubei consfințește azi 
un alt prim nas acela «1 
prieteniei dintre popoare
le noastre făcut în cen
sul revoluției cubaneze

și intrat în istoria unor 
relații frățești : astfel e 
descris poporul român 
de către poporul cubanez și ne pancartele ce le 
citini peste toi : un ,.pueblo hermano" — un 
popor frate. Fraternitate 
cu lungi rădăcini, cu afi
nități de limbă și cultu
ră. România a îmbrățișat 
de la început cauza re

relații ce au devenit tra
diționale și facem primii 
pași in direcții noi. Pen
tru politica României. în 
general. noțiunea „pri
mului paș" mi se pare 
caracierizqntă. In sensul 
figurat. ..primul pas" e- 
moționează și entuzias
mează întotdeauna El 
este, oriunde, deci și în 
politică. greu de făcut.

PRIMUL PAS
voluționară a Cubei; pri
mii pași ai Cubei pe ca
lea socialismului. Dar 
fiecare contact nou des
chide o perspectivă nouă 
de înțelegere mai arlincâ 
și colaborare mai traini- 

'că. E cazul vizitei de 
amil trecut, la București. 
a solilor poporului cuba
nez și al soliei românești 
începute azi Asemenea 
întâlniri creează domenii 
noi de cooperare, ridică 
relațiile pe o treaptă 
nouă Mereu reînnoită o 
relație de acest fel își 
păstrează tinerețea De 
altfel, o politică umanis
tă. o înțelegere frățească 
nu se not situa decîl in 
primul rînd al mersului 
umanității.

Păstrăm și îmbogățim

El are valoarea unei re
velații Pentru primul 
pas e nevoie de genero
zitate. de responsabilitate, 
de clarviziune, de o con
cepție superioară Cei ce 
fac primul nas și-l asu
mă integral pentru că 
primul pas este in fond 
sinteza a tot ce urmează, 
Memoria posterității răs
plătește întotdeauna pri
mul pas. care; uneori 
abia veste un timp își 
arată toată bogăția lut 
semnificativă

Acest mesaj al priete
niei venit dintr-o tară 
latină a Europei confir
mă. o dată mai mult r, 
epocă a înțelegerii și 
colahorării în care pro
blema așezării relațiilor 
dintre state ne baze noi

bazele respectului mutual, 
ale neamestecului în tre
burile interne, ale colabo
rării reciproc avantajoa
se, trece din. starea teo
retică în faza practică 
Independenta. preluarea 
bogățiilor naționale in 
propriile ntâinl. apropie
rea și conlucrarea pentru'- 
viitorul luminos al pla
netei sînt cauze pentru 
care România s-a pro
nunțat activ și in care 
președintele Nicolae
Ceausescu . a iucat un 
neobosit și, unanim' ști
rb" t rol de promotor.

In fine. însuși dreptul 
internațional. însăși le
galitatea . mondială, atât 
de des invocate., dar . nu 
o dată atit de. brutal, în
călcate chiar, și azi. au o 
șansă să constituie teme
lia unei ere noi. Dar 
acest, progres, care., pen
tru destui pare un veri
tabil miracol, nu a fost 
posibil decît . printr-un 
efort necontenit. prin-, 
tr-o intuiție a viitorului 
profundă și nuanțată O 
muncă în folosul întregii, 
umanități si al fiecărei 
nafitini în parte izrorîtă 
dintr-o conștiință atit 
int"rngtâonalistă. cit și 
p-ofund patriotică.

Un asemonea efort; o 
asemenea atitudine, ope
ră a unei astfel ’le P'-rso- 
nalit"ti politice a î.ntîm- 
ninat azi; cu respect și 
bucurie poporul Cubei 
socialiste

Petru POPESCUHAVANA. 29 august'

Excelenței Sale
Domnului ERSKINE CHILDERS

Președintele Republicii Irlanda' . DUBLINSurvolînd teritoriul Republicii Irlanda, am deosebita plăcere să a- dresez Excelentei Voastre un salut cordial și cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru poporul irlandez.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste -România

Excelenței Sale ROLAND MICHENER
Guvernator General al Canadei OTTAWASurvolînd teritoriul Canadei, am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre salutări cordiale, precum și urări de.pace și .prosperitate pentru poporul canadian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat

• al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale RICHARD M. NIXON
Președintele Statelor Unite ale Americii

Casa Albă WASHINGTONSurvolînd teritoriul Statelor Unite ale Americii, am plăcutul prilej să vă adresez dumneavoastră, domnule președinte, și poporului american un salut cordial și cele mai bune urări de pace și prosperitate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDoresc să răspund cu cordialitate la mesajul Excelenței Voastre și să exprim, la rîndul meu, cele mai bune urări pentru progresul poporului României.

ERSKINE CHILDERS
Președintele Irlandei

t

ncnt.ru
care.se
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I SPIBUUl GOSPODĂRESC

re-

com- contulcom- peste

(CorespondentulN. Cătană). — cu preocupările și
COMBUSTIBIL

In contulpermanent
A REȘIȚA „Scînteii", Concomitent pentru sporirea producției productivității muncii, siderur- giștii reșițeni acordă o atenție deosebită gospodăririi cit mai judicioase a materiilor prime, materialelor, energiei electrice și combustibilului. Ca urmare, pînă acum ei au reușit să economisească 752 tone cocs metalurgic, 320 tone metal pe încărcătură de șarjă de oțel, peste 800 tone metal la liniile de laminare -• a oțelului. Rezultate la fel de bune au fost obținute și in economisirea combustibilului și energiei. Siderurgiștii binatului au înscris în economiilor 13 670 tone bustibil convențional și 200 000 kWh energie electrică.Gospodărirea rațională a energiei electrice, a combustibilului constituie o sarcină actuală de primă importanță pusă de partid in fața tuturor colectivelor din unitățile economice. Reducerea consumului, e- vitarea risipei de energie electrică și combustibili sînt dictate deopotrivă do imperativul realizării producției materiale cu o eficiență cît mai ridicată și de utilizarea cît mai economicoasă a resurselor e- nergetice ale țării. Cum se ocupă factorii de răspundere din unitățile economice de folosirea a energiei preintîmpinarea i rilor exagerate de tibili, îndeosebi metan ?Ne aflăm 

PRINDEREA 
GRELE DIN Pînă acum, colectivul unității a economisit circa 4 600 MWh energie electrică și 4 400 tone combustibil convențional, ceea ce întrece de aproape două ori și jumătate angajamentul asumat pe întregul an. Reflectă însă aceste rezultate posibilitățile reale de reducere a consumului de energie electrică și combustibili ? Ce măsuri teh- nico-organizatorice s-au inițiat în ultimul timp pentru instaurarea unui înalt spirit de răspundere și disciplină în folosirea energiei electrice și termice, a combustibililor ? Sînt întrebări cărora le-am căutat răspuns în discuțiile purtate cu ing. Mircea Stingă,. șeful secției mecanoenergeti- ce. și ing. Marius Lozici, șeful atelierului de exploatări energetice din întreprindere.— Nu este vorba de o rețetă deosebită în obține- . rea bunelor rezultate —dia» spune ing. M. Stingă. în ce privește consumul de e- nergie bilit pentru pildă, care secție și sector muncă cine veghează luminile să nu ardă inutil, în ultima vreme am controlat mai des cum se respectă aceste îndatoriri, am aplicat și sancțiuni. Totodată. am stabilit o colaborare mai operativă cu I.D.E.B. în legătură cu exploatarea unor instalații electrice în scopul eliminării pierderilor de energie.Parcurgem planul de măsuri tehnico-organizato- rice ce urmează a fi luate în acest an în întreprindere în domeniul energetic. Ne oprim la cîteva. De pildă. Ia secția de forjă grea s-a prevăzut înlocuirea ar-

judicioasă electrice. de consumu- > combus- de gazla
DE _ _ _

CAPITALA.

INTRE- 
MAȘINI

electrică, s-au sta- răspunderi precise fiecare salariat. De se cunoaște în fie- de ca

zătoarelor existente cu altele perfecționate, omologate la ora actuală. In fapt, nu este vorba de o investiție deosebită, ci de o simplă modificare constructivă.— Ne lipsesc însă niște piese care trebuie turnate dintr-o fontă specială, fractară. Nu am găsit încă o întreprindere în care să le execute —< explică ing. M. Lozici.Dialogul a continuat supra sistemului de Închidere a ușilor de la cuptoarele de încălzire, care, acum, generează irosirea unei cantități prea mari de

tară ne
a-

— Pentru a putea aprecia cu certitudine efortul de economisire al întreprinderii, al diferitelor secții, consumul trebuie măsurat riguros, ,ne-a relatat ing. M. Stingă. Or, deși există montat și în stare de funcțiune un complex de aparate de măsurare a consumului de apă supraîncălzită, I.D.G.B. nu ia in considerare aceste rători.curs.Fără turile prinderii pentru gospodărirea combustibilului și e- nergiei electrice, se obser-
măsu-Tratativele sînt îna minimaliza efor- colectivului intre-

E3

de economisire
câldură. Ni s-a spus că a- cesta va odată cu reparație fi îmbunătățit intrarea în a cuptoarelor, în anul viitor.— Dar și anul acesta cuptoarele au fost în reparații. S-a înlocuit sistemul de închidere a ușilor ?— Nu.— Din cite cunoaștem, la cuptoare nu există recuperatoare de căldură. De ce ?—' Proiectantul, I.P.C.M., nu le-a prevăzut. Am cerut la I.C.P.E.T. să se facă un studiu privind realizarea recuperatoarelor. A rezultat că introducerea lor ar.fi foarte ețicientă. Cu această concluzie este a- cum de acord și proiectantul, I.P.C.M. Recuperatoarele de căldură s-ar executa prin autoutilare.— Cum va fi aplicat studiul sau, altfel spus, cînd va funcționa primul' recuperator ?— încă nu s-a luat o ho- tărîre. Studiem încă.Deci este limpede. Măsuri cu efect economic important nu sînt încă aplicate și nici nu au șanse să prindă viață în acest an. Mai mult decît atît, din discuții a reieșit lipsa unei preocupări ferme, constante pentru realizarea acestor măsuri. O dovadă în plus ? Urmărirea consumului de gaz metan. Nu în toate secțiile tate contoare, a curare cade tot întreprinderii.

sînt mori- căror pro- în sarcina

vă totuși o insuficientă preocupare pentru finalizarea unor măsuri mai complexe, dar care pot determina economii substanțiale încă în acest an. Este de datoria comitetului de partid, a conducerii întreprinderii să acționeze ferm pentru a pune capăt risipei !Am continuat ancheta noastră la CENTRALA IN
DUSTRIALĂ A ÎNGRĂ
ȘĂMINTELOR CHIMICE 
CRAIOVA. Aici, după datele furnizate de către energeticienii combinatului chimic (unitate de bază a,', centralei), s-â, realizat pînă ' în pr'ezent 6 economie de 10 000 MWh energie electrică și de 6 100 tone combustibil convențional.— Dacă ne referim la Combinatul chimic din Craiova, rezultatele globale sînt bune — apreciază ing. Constantin Cîrlugea, coordonator energetic în cadrul centralei, precizare instalații depășesc sum la energie electrică și termică. La fabrica de a- moniac II, de pildă, consumul de energie electrică pe semestrul I a fost depășit cu 1 886 MWh.'Inginerul Emil Dan, șeful serviciului tehnic din cadrul centralei, ’ ca de altfel* și alți specialiști ne-au a- rătat că depășirile la consumurile de energie electrică se datoresc, în primul

Am făcut această pentru că există și fabrici unde se normele de con-

rind, opririlor neplanificate ale unor utilaje și instalații, generate de diferite deficiente. în alte cazuri, instalațiile ■ funcționează sub capacitatea proiectată.Pe ansamblul centralei, la consumul de energie electrică situația este nemulțumitoare. In numai trei combinate — din Turnu- Măgurele, Tg. Mureș și Piatra Neamț —_ depășirea consumurilor de energie electrică este așa de mare incit nu poate fi acoperită de economiile înregistrate în celelalte unități drul centralei, electrică utilizată mentar pînă acum, centrală, echivalează consumul pe circa 15 al Combinatului chimic din Craiova. Cauzele : stagnări repetate, nerealizarea integrală a planului de producție. La Tr. Măgurele, în cursul trimestrului II a.c., instalația de azotat de amoniu a' funcționat numai două luni și, în această perioadă, în mod discontinuu ; dar energia electrică s-a consumat. Așa se explică de ce, în acest răstimp, consumul normat a fost depășit de către binat cu 15 000 tone bustibil convențional 16 000 MWh.Ce se întreprindetru înlăturarea acestor deficiențe ? Directorul general adjunct al centralei, ing. Gheorghe Ghcban,- a ținut să ne asigure că se vor efectua analize periodice, în fiecare unitate, asupra modului în care se utilizează energia electrică și combustibilul, în care se înfăptuiesc programele stabilite pentru raționalizarea consumului. Vag și neconvingător. Analizele sînt necesare și de ele nw.ise duce lipsă nici * la . centrală- șinici la întreprinderi.-Mai- important- este însă ca organizațiile de partid, conducerile unităților să treacă la treabă, să aplice măsuri concrete, eficiente, care să determine o gospodărire cit mai rațională, curmarea irosirii energiei. Aceasta reprezintă o cerință de importanță națională care trebuie bine înțeleasă de colectivul fiecărei întreprinderi. Conducerea partidului a pus în atenția generală această problemă șl soluționarea ei presupune -măsuri ferme, radicale In toate , unitățile economiei, pentru stăvilirea pe toate căile a risipei de energie electrică și termică, de combustibili.

din ca- Energia supli- pe total cu zile

com- com- și cupen

Comeliu CĂRLAN 
Nistor TUICU

Colectivul uzinei „Vulcan" din Capitală a economisit pînă în prezent, datorită măsurilor de reproiectare apli
cate, 1956 tone de metal. In fotografie: o nouă instalație de debitare, realizată prin autoutilare, la care lu

crează sudorul Gheorghe Mazilu și trasatorul Ion Alionte Foto ; M. Andreescu

De ce ne costă scump aluminiul?
PENTRU CĂ ÎNCORPOREAZĂ CHELTUIELI DE PRODUCȚIE EXAGERATE 

Șl PREOCUPĂRI PENTRU ECONOMICITATE DERIZORIIîntreprinderii de aluminiu din Sla- materii prime, materiale și energie unLa începutul anului, colectivul tina s-a angajat să economisească electrică în valoare de 8,7 milioane lei, stabilind în acest sens un amplu program de măsuri cu caracter tehnic, organizatoric și politic, în loc de economii însă, după primele 6 luni de activitate, aici s-au înregistrat mari depășiri ale consumurilor specifice care însumează — așa cum rezultă dintr-o analiză făcută de consiliul județean de control muncitoresc al activității economice și sociale — peste 21 milioane de Iei.— Consumurile exagerate, în special de energie electrică, dar și de materii prime, materiale, îngreunează mult situația financiară a uzinei — ne-a spus Dumitru Ghinea, economist la serviciul financiar — întrucît acestea dețin o pondere de 80 la _ sută în prețul de cost. In mai multe rînduri, serviciul nostru a atras atenția conducerii secțiilor de producție asupra repetatelor depășiri, ale consumului, a influentei negative pe care aceasta o are asupra rentabilității generale a întreprinderii. Intervențiile noastre au rămas însă fără nici un rezultat.

A CLUJ (Corespondentul „Scîn- ’^teii", Alexandru Mureșan). — In unitățile industriale ale municipiului Cluj, unde se desfășoară o amplă acțiune de reducere a consumurilor de materii prime și materiale, de la începutul anului și pînă în prezent s-au economisit aproape 1 000 tone metal, peste 2 300 mc material lemnos, 10 000 tone combustibil convențional, depă- șindu-se cu mult angajamentele luate pe anul 1973. Cele mai bune rezultate au fost obținute de întreprinderile „Unirea", „Metalul roșu", întreprinderea de reparații auto, întreprinderea de exploatare și transporturi forestiere, Combinatul minier, întreprinderea de medicamente și produse farmaceutice „Terapia" ș.a. •

Intr-adevăr, pretutindeni. în secții. în discuțiile cu o serie de cadre de răspundere. în loc de o atitudine fermă împotriva consumurilor exagerate ,de. energie electrică,,, a. risjr, , i pei de materii prime și materiale, în; loc de măsuri concrete pentru curmarea lor, ni s-au oferit sume- 1 d^nie de mărturii ale bunelor intenții și justificări.— în luna martie a.c. s-a încheiat acțiunea de reașezare și îmbunătățire a normelor de consum. Care au fost efectele acestei măsuri în întreprinderea dv ?— Și noi — ne-a spus ing. Valentina Florescu de la serviciul programare — am stabilit un program de măsuri în scopul diminuării consumurilor de materii prime, materiale și energie electrică. Dacă nu am reușit să ne încadrăm în aceste norme îmbunătățite, de vină sînt o serie de cauze obiective, cum ar fi calitatea necorespunzătoare a unor materii prime, frecventele întreruperi în funcționarea utilajelor, randamentul scăzut al unor cuve de electroliză, lipsa și uneori calitatea slabă a anozilor.Cum se vede, din nou cauze obiective. Este adevărat, dezvoltarea secțiilor de electroliză nu a fost corelată cu mărirea capacității pentru fabri-

carea anozilor — elemente indispensabile în producerea aluminiului. Ca urmare, neexistînd posibilitatea fabricării unui număr corespunzător de anozi, numărul de zile necesar conform tehnologiei pentru producerea lor, respectiv timpul de coacere a acestora, a fost micșorat de la 35 la 24. Evident, aceasta a influențat calitatea anozilor, lucru care s-a răsfrînt în consumuri sporite, atît de anozi, cit și d.e energie electrică.Dar nu mai puțin adevărat este faptul că, în cea mai mare parte, consumul exagerat de energie electrică, la care după 7 luni din acest an depășirile însumează 46,5 milioane kWh, se datorește unor deficiențe organizatorice, nerespectării tehnologiei de fabricație prescrise.O analiză la cele șase hale de e- lectroliză, asupra nivelului planificat al normelor de consum de energie electrică pentru producerea unei tone de aluminiu, dezvăluie mari diferențe între halele 1, 2, 3 și 4 — mai de mult intrate în funcțiune — și halele 5 și .6, mai noi. Astfel. în timp ce la primele norma de consum planificată este de 14 300 kWh pe tona de aluminiu. Ia halele 5 și 6 .— recent date în exploatare și dis- punînd de utilaje noi, de mare randament — consumul planificat este

de 14 900 kWh pe tona de aluminiu. Comparativ cu aceste norme. în luna iulie, la halele 1, 2, 3 și 4 consumul pe tona de aluminiu a fost depășit cu 1312 kWh, iar la halele 5 și 6 s-au obținut economii de 122 kWh. Se desprinde deci că, în timp ce la halele mai vechi consumurile specifice — cu mult mai mari decît cele practicate în alte țări — sînt depășite, la halele noi se planifică din capul locului norme de consum exagerate. nestimulative. Cui economiile realizate față de stabilite cu ațîta larghețe ? nui, nici întreprinderii, nici miei naționale ! Este o anomalie cu atît mai mult de neînțeles, cu cît este vorba de hale dotate cu utilaje noi, moderne, de mare tehnicitate, care folosesc aceleași materii prime și care dispun de personal la de calificat ca și în halele mult date în exploatare.?Esțe adOvărăt 'că diferite •legate de* gospodărirea resurselor materiale nalizate de repetate ducerea uzinei, de de partid. ,— Măsurile stabilite— ne-a spus ing. Dumitru Vana, directorul întreprinderii de aluminiu — numai că de cele mai multe ori le-a lipsit finalizarea. Consumurile stabilite pot fi respectate, lucru dovedit de altfel de experiența anilor din urmă. Pentru aceasta, însă, este nevoie de respectarea strictă a tehnologiei de fabricație, care este bine pusă la punct, de întărirea disciplinei la fiecare loc de muncă, de creșterea responsabilității și exigenței maiștrilor, a șefilor de echipă față de orice manifestare de risipă, față de orice abatere de la disciplina tehnologică. Un accent deosebit, în această perioadă. va fi pus pe înlăturarea tuturor cauzelor de ordin subiectiv care duc la consumuri nejustificat de mari de energie electrică. Mă refer în special la îmbunătățirea calității asamblării anozilor, la reducerea numărului de efecte anodice, la efectuarea sistematică a măsurătorilor pentru a depista la timp și preveni căderile de tensiune ș.a.Reducerea consumurilor specifice, înlăturarea risipei de materii prime și materiale presupune, alături de temeinice măsuri cu caracter tehnic și organizatoric, intensificarea muncii organizatorice și politico-educative do către organizațiile de partid din întreprindere, crearea unei puternice oninii de masă în favoarea economisirii. Se impune ca atît comitetul de partid, cît și conducerea întreprinderii să urmărească zi de zi stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite, să intervină cu operativitate acolo unde se simte nevoia, astfel ca, în cel mai scurt timp, uzina să redevină ceea ce a fost cu un an în urmă, adică o unitate fruntașă, cu activitate eficientă și cu o înaltă rentabilitate a producției.

folosesc norme Nimă- econo-
fel mai de-aspecte folosirea fost a- de con-Si auoriorganizațiileau fost bune

Constantin DUMITRU 
Emilian ROUĂ

I
(Urmare din pag. I)

însuflețire, conștiinciozitate, responsabilitate în muncă pentru înfăptuirea cincinalului mai devreme, iată ce caracterizează tînă- rul colectiv al Filaturii de bumbac din orașul Cărei. Parametrii fizici proiectați ai noii unități au fost atinși cu trei luni înainte de termenul planificat. De asemenea, filatoarele își vor respecta și angajamentele luate, ca răspuns la chemarea la întrecere a Uzinei textile Arad — de a realiza peste plan, în 1973, 1 000 tonefire.In prima imagine (din stingă), muncitoarea Șarolta Non, cea mai munistă — are 1i tînără co- a filaturji 20 de ani,

virsta medie a colectivului — este una dintre cele mai harnice și productive filatoare de la sectorul preparație.Lucrînd _la laminare, Elisabeta tografia stingă) apreciată . rativitatea și exigența vădite în grija pentru laminarea, mogenizarea, paralelizarea materialelor, criterii indispensabile pentru o producție de fire de înaltă calitate.Care este „secretul" sporului zilnic de 9 kg fire peste plan pe care le realizează filatoarea Cornelia Ghic (foto 3)? Ni-I mărturisește chiar ea : întreținerea mașinii într-o stare de i- gienă și funcționare ireproșabile, folosirea

Darabaș (fo- 
a doua din este foarte pentru ope-

o-

la maximum a celor 6 părți ale ringului, remedierea promptă a ruperilor de fire.In cele 19 luni de activitate ale filaturii, de cînd lucrează aici, în meseria de bobinator, Ilenei Reich (foto 4) nu i-a fost refuzată de controlul tehnic de calitate nici măcar o singură bobină. Faptul este cît se poate de firesc pentru o muncitoare care respectă neabătut, clipă de clipă, tehnologia de fabricație. Asemenea celor 4 muncitoare sînt multe altele in colectivul celor 400 de filatoare ale tinerei unități din Cărei.
Octav GRUMEZA 
corespondentul 
„Scînteii"

fabricilor și de posibilitățile unităților cultivatoare în ce privește asigurarea forței de muncă și a mijloacelor de transport. vDin această săptămînă a început și recoltarea florii-soarelui. Semnalul a fost dat de lucrătorii de pe o- goarele județului Ialomița, care au și livrat bazelor de recepție primele cantități de sămînță. După cum se știe, floarea-soarelui ajunge repede la maturitate, iar dacă recoltarea nu se face la timp se produc pierderi prin scuturare. La indicația organelor agricole, au fost luate măsuri ca să fie utilizate, la recoltarea florii- combinele autopro- ■j recoltai existente în întreprinderile agricole de stat. Combinele să fie repartizate pe solele cu producții mari, cu plante uniform dezvoltate și care nu sînt căzute Ia pămînt — prin această măsură evitîndu-se pierderile generate de scuturare. Pe suprafețele care nu pot fi recoltate în timp util cu mijloace mecanizate, sau acolo unde plantele sînt căzute, 'se va organiza recoltatul manual. în necesar ca în fiecare luate măsuri speciale prevenirii risipei, strîngerea cu grijă a tuturor capitu- lelor, depozitarea lor pe prelate în

vederea treieratului. Este necesar să se evite înmagazinarea seminței de floarea-soarelui fără a fi vînturată, deoarece aceasta favorizează alterarea și rîncezirea bobului ; totodată, semințele de floarea-soarelui trebuie condiționate și livrate cu un procent
că, pînă la venirea frigului, chiar și plantele mai puțin dezvoltate pot să aibă știuleți cu boabe ajunse la maturitate. Deosebit de important este ca organele agricole județene și conducătorii de unități agricole să urmărească recoltarea pentru boabe aÎNCEPE RECOLTAREA

soarelui, toate pulsate și dispozitivele de

acest caz, este unitate să fie în vederea organizîndu-se

cit mai redus de corpuri străine, ceea ce va aduce un venit mai mare unității agricole respective.Anul acesta, stadiul de vegetație la porumb este foarte diferit, în aceste condiții, e necesar ca specialiștii și conducătorii de unități agricole să acorde cea mai mare atenție trebuie cum se parcelă
lucrărilor de recoltare ; ei să urmărească permanent prezintă culturile pe fiecare în parte, să aibă în vedere

tuturor suprafețelor cu porumb unde plantele au format știuleți, chiar dacă acestea au fost destinate inițial însilozării.încă de pe acum trebuie luate măsuri in vederea recoltării fără pierderi condiții tatul să sebi pe mînțării ților agricole sint obligați
î vederea recoltăriiși păstrării în cele mai_ bune a recoltei de porumb. . înceapă mai devreme, I terenurile destinate cu grîu. Conducătorii 

să

Recol- îndeo- însă- unită- 
t asi-

gure transportul recoltei la locul de depozitare sau livrare. în așa fel îneît să nu rămînă în cimp, de la o zi la alta, nici o cantitate de porumb recoltat. De asemenea, încă de pe acum trebuie pregătite mijloacele necesare pentru a se cîntări și înregistra producția, pentru a se determina în mod real cantitățile obținute și a se înlătura orice posibilitate de risipă sau sustragere.Campania agricolă de toamnă, prin volumul mare al lucrărilor, se poate desfășura bine numai printr-o organizare temeinică. De aceea, începînd de acum și pînă va fi strîns din cîmp ultimul bob, pînă se va însămința ultimul hectar, organele și organizațiile de partid să pună în centrul activității lor problemele legate de muncile agricole de sezon. Paralel cu activitatea de îndrumare și control exercitată în vederea bunei organizări a recoltatului și însămînțări- Ior, ele au îndatorirea de a intensifica munca politico-educativă, pentru a dezvolta la toți cooperatorii Și lucrătorii din unitățile agricole de stat răspunderea pentru strîngerea întregii recolte, combătînd cu tărie orice tendință de risipă care ar putea duce la diminuarea producției. Interesele economiei naționale cer ca nimic să nu se piardă, ca întreaga recoltă din cîmp să ajungă la timp în magazii aau în fabricile care o prelucrează.

La întreprinderea de trans- w porturi auto București, inițiativele întreprinse în vederea economisirii de carburanți s-rfu soldat cu realizări a căror valoare' este de 1,2 milioane lei. Generalizarea inițiativei lansate de șoferul Mihai Iliescu — vi- zind întreținerea și exploatarea motoarelor în așa fel îneît consumul de carburanți să nu depășească indicele admis, precum și eliminarea transporturilor inutile — la toate cele 6 autobaze ale întreprinderii a făcut posibilă economisirea, de la începutul anului, a unei cantități de benzină cu care se pot efectua transporturi pe o distanță de 1 300 000 kilometri. La rîndul lor, folosind Ia randamente optime autobuzele, camioanele și celelalte mijloace de transport, gospodărind cu atenție carburanții și lubrifianții, conducătorii auto, tehnicienii și maiștrii întreprinderii de transporturi auto din Tg. Mureș au economisit aproape 350 000 litri carburanți și 10 200 litri lubrifianți.®SF. GHEORGHE (Corespon- wderitul „Scinieli", Tomori 
Geza). — Disciplina tehnologică fermă din sectoarele productive ale întreprinderii textile „Oltul" din Sf. Gheorghe se îmbină cu o activitate intensă de reproiectare a produselor și perfecționare a tehnologiilor de fabricație, acțiuni care vizează — pe lingă îmbunătățirea calitativă a produselor — și obținerea unor importante economii pe baza reducerii consumurilor specifice. în primele 7 luni ale anului, bunăoară, consumul specific de fire în secția filatură a scăzut de la 1,051 tone fi- bră/tonă fire de bumbac, cît era planificat, la 1,048 tone fibră, fapt ce a permis realizarea din materia primă economisită a 140 000 mp țesături tip bumbac, adică echivalentul întregii producții de țesături realizate peste prevederile planului de la începutul anului și pînă în prezent.Q TIMIȘOARA (Coresponden- ** tul „Scînteii", Cezar Ioana). — Reducerea cheltuielilor materiale de producție prin mai buna folosire a materiilor prime și materialelor, energiei și combustibilului constituie pentru unitățile economice timișorene o preocupare de prim ordin. La uzina „Electromotor", bunăoară, prin optimizarea construcției unei serii de 12 tipuri de motoare electrice asincrone trifazate, fapt ce a dus la diminuarea consumului de metal, cheltuielile ’materiale s-au micșorat cu circa 200 lei pe fiecare motor. Realizări importante în valorificarea eficientă a materiilor prime a obținut și colectivul întreprinderii „Electroba- nat", care, de la începutul anului și pînă acum, a economisit 150 tone metal. Din materialele economisite prin reducerea consumurilor specifice de piele și talpă, colectivul fabricii de încălțăminte „Modern" poate confecționa în plus 10 000 perechi, încălțăminte.«a DEVA (Corespondentul ” „Scînteii", Sabin Ionescu). Eforturile depuse de siderurgiștii hunedoreni pentru utilizarea cît mai rațională a materiilor prime și a combustibililor tehnologici s-au concretizat economisirea a 500 tone metalurgic la furnale și a mai mult de 600 tone metal în sec- . toarele laminoare și oțelării. în mod asemănător acționează și furnaliștii de la întreprinderea „Victoria" Călan care, reducînd consumurile specifice cu aproape 5 kg cocs pe tona de fontă produsă, au înscris în contul economiilor din acest an peste 2 500 tone cocs metalurgic.gj SLATINA (Corespondentul ** „Scînteii", Emilian Rouă). — Ca urmare a reproiectării u- nui însemnat număr de repere, colectivul Uzinei mecanice pentru agricultură și industrie alimentară din Balș a economisit 244 tone metal, cu peste 200 tone mai mult față de angajamentul anual. Acțiunea de reducere a consumurilor de metal continuă. Bunăoară, prin reproiectarea a- gregatului de aspersiune APT 50/60, consumul de metal se va diminua cu 20 la sută, concomitent cu o reducere a prețului de cost cu 2 000 lei pe fiecare produs.

în cocs
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INTÎLNIRE Plecarea delegației Comitetului CentralDE LUCRU Cronica zilei
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI al Partidului Muncii din Coreea

T

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;La Consiliul de Miniștri a avut loc miercuri o intîlnire de lucru între tovarășii Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat' al Planificării, și Gerhard Schiirer, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comisiei de Stat a Planificării a R. D. Germane, care și-a petrecut concediul de odihnă în țara noastră.Cu acest prilej, au fost examinate probleme privind dezvoltarea și lărgirea în continuare a relațiilor de colaborare și cooperare economică și tehnico-științifică, ’ între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, în cadrul activității de coordonare a planurilor pe perioada 1976-1980, reliefindu-se posibi-

litățile de extindere a acestora, îndeosebi în domeniile construcțiilor de mașini, chimiei, metalurgiei, industriei ușoare, precum și în alte sectoare.S-au analizat, • de asemenea, căile de majorare a schimburilor comerciale dintre cele două țări pe anii 1974-1975, evidențiindu-se totodată dorința de a dubla volumul livrărilor reciproce de mărfuri pe perioada 1976-1980, față de cincinalul actual.La intîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și cordialitate, au participat Constantin Șan- dru, vicepreședinte al C.S.P., și dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.

Miercuri a părăsit Capitala delegația Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, condusă de tovarășul Kim Dong Gyu, membru al Comitetului Politic, secretar al ' Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.în timpul șederii în țara noastră delegația a vizitat obiective economice și. social-culturale din Capitală și Brașov, s-a întilnit cu r'eprezen-

tanți ai organelor de partid și de stat.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost conduși de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față Li Ho Zang, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. D. Coreene la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Noul ambasador al Republicii Populare Chineze în țara noastră, Li Tin-ciuan, a depus miercuri o coroană de flori la Monumentul • eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori.

(Agerpres) Delegația Asociației de prietenie

întrevedere Ea C.C. ai P.C.R.
coreeana-română a părăsit Capitala

Miercuri după-amiază, tovarășul Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C^ al P.C.R., s-a întilnit cu tovarășul tar general
din Uruguay, care, la invitația C.C. al P.C.R., își petrece concediul de odihnă în țara noastră.întrevederea a decurs într-o mosferă caldă, tovărășească.Ramon Martinez, secre- Partidului Socialist

Miercuri dimineața a părăsit Capitala delegația Asociației de prietenie coreeano-română, condusă de Kim Iăng Sun, vicepreședinte al asociației, vicepreședinte al Comitetului pentru relațiile culturale cu străinătatea din R.P.D. Coreeană, care, la invitația Asociației de prietenie ro- mâno-coreeană și a Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, a efectuat o vizită noastră.în timpul șederii în țara oaspeții au avut întrevederi siliul Național al Frontului
in țaranoastră, la Con- Unității

Socialiste, la Consiliul Național al Societății de Cruce Roșie, la I.R.R.C.S. și s-au intîlnit cu membri ai Comitetului de conducere al Asociației de prietenie româno-coreene. De asemenea, au vizitat obiective economice și social-culturale din București și din județele Constanța, Brașov și Argeș.La aeroportul Otopeni delegația a fost condusă de loan Petru Botar, secretar general al I.R.R.C.S., precum și de membri ai Ambasadei R. P. D. Coreene la București.(Agerpres)

★Cu prilejul Zilei Armatei din Republica Elenă, atașatul militar, aero și naval al acestei țări la București, colonel Savas Paspatis, a oferit miercuri după-amiază o recepție.Au participat generali și ofițeri superiori ai forțelor noastre armate, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști.Au luat parte Aristote Phrydas, ambasadorul Republicii Elene la București, șefi de misiuni diplomatice, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
★Miercuri, Ia Timișoara s-a deschis expoziția „U.R.S.S., țara turismului", manifestare care se înscrie în cadrul schimburilor reciproce de informații turistice dintre Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România. Expoziția redă în imagini sugestive frumuseți ale naturii U.R.Ș.S., centre balneoclimaterice, din zona montană și de pe litoral, din mari culturale. centre

și solidaritate din Republica IrakLa invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, ne-a vizitat țara, în perioada 22—29 august, delegația Consiliului național pentru pace și solidaritate din Republica Irak, condusă de Faisal Habib Al Kaizaran, președintele Asociației juriștilor, membru in conducerea Consiliului național.Oaspeții au avut întrevederi Ia Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, la Asociația juriștilor, au participat la manifestările consacrate împlinirii a 29 de ani de la înfăptuirea insurecției naționale

antifasciste armate, au vizitat obiective economice, social-culturale din București, Constanța, Ploiești și litoralul Mării Negre.în timpul convorbirii cu membri ai conducerii Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie, s-a relevat cu mulțumire evoluția pozitivă a relațiilor româno-irakiene și s-a exprimat hotărîrea reciprocă de a dezvolta legăturile de prietenie și colaborare dintre cele două mișcări pentru apărarea păcii.(Agerpres)

O delegafie parlamentară

belgiană a sosit in Capitală

★In urma gravelor calamități rale care s-au abătut asupra blicii Islamice Pakistan, Crucea Roșie a Republicii Socialiste România a decis acordarea unui ajutor prin intermediul Semilunii Roșii pakistaneze, constînd din alimente, medicamente, îmbrăcăminte și pături pentru populația sinistrată. (Agerpres)
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NOI OBIECTIVE SOCIAL-CULTURALE

PENTRU MINERII MOTRULUIDupă un obicei statornicit de mult timp, rezultatele muncii în subteran ale minerilor Motrului sint înscrise în fiecare zi pe un panou dedicat întrecerii socialiste ce se desfășoară între cele cinci exploatări carbonifere de aici. Bilanțul tonelor de lignit trimise „la lumină", reprezen- tind încununarea eforturilor celor din subteran, este astfel cunoscut în timpul cel mai scurt, constituind un puternic stimulent pentru fiecare (brigadă, , pentru fiecare schimb.' Răspun- zînd „focului. conținuți" al ter--.. mocentralelor, cărora le trimit „hrana zilnică", minerii Motrului se străduiesc să-și îndeplinească și depășească . sarcinile ce le revin.— Eforturile tot mai eficiente ale minerilor noștri constituie, de altfel, și un răspuns al lor, un mesaj de mulțumire pentru condițiile de muncă și de viață create locuitorilor din Motru — ne spune tovarășul inginer Ion Crivăț, director tehnic al întreprinderii miniere.Din bogata enumerare a obiectivelor social-culturale făcută

de interlocutorul nostru, consemnăm doar citeva : zeci și zeci de blocuri moderne de locuințe, cu apartamente confortabile ; un nou spital modern, cu peste 600 paturi și cu o secție dotată cu aparatură de ultimul tip pentru refacerea capacității de muncă ; două complexe comerciale cu 12 magazine alimentare ; o nouă casă de cultură cu o sală de spectacole avind 400 locuri, bibliotecă, , săli de lectură, de. repetiții pen- tru..,țoțm^ții„artijȘțiqe,.. spații .pqnT tru cercurile de muzică; de- balet, cineclub etc. ; o nouă și modernă cantină pentru mineri și altele.Așadar, lista noilor obiective social-culturale ridicate la Motru, în vederea asigurării unor condiții optime de viață pentru mineri și familiile lor, se îmbogățește mereu cu altele, fă- cind din această adevărată citadelă a minerilor una din cele mai frumoase așezări urbane ale Gorjului.
Mihai DUMITRESCU
corespondentul „Scînteii"
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P R O N O E X P R E S

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 29 AUGUST 1973Fond general de premii: 1 562 229 lei din EXTRAGEREA I: 30; 20; 14; 9; 11; 3.EXTRAGEREA A II-A: 25; 31; 15; 35; 45. care 581 157 lei report.

CÎȘTIGURILE

LOTO
TRAGERII DIN 24 AUGUST 19731,20 va-4,50 a ; a IlI-a : '5,25 a 8 095 lei ; 5,35 a 7 944 lei ; a V-a : 49,35 l ; a Vl-a : 93,70 a 454 lei. Report categoria I: 118 659 lei. Extragerea a II-a; categoria A:

Extragerea I: categoria I: riante a 100 000 lei; a II-a 9 445 lei : 
a IV-a : ! 
a 861 lei

$11 variantă 25 % a 100 000 lei1 variantă 10 % a 40 000 lei; B: 1,45 a 25 609 lei; C: 4,95 a 7 502 lei; D: 16,65 a 2 230 lei ; E : 52,25 a 711 lei ; F: 110,50 a 336 lei și X; 1 057,30 a 100 lei.Report categoria A: 10 474 lei.
I
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PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba franceză. 
9,30 Prietenii lui Așchluță.

10,00 Telex.
10,05 Tehnlc-club.
10,20 Studioul artistului amator : 

„Glasul roților de tren".
10.35 Bucureștiul 

strada Plantelor. 
Desen animat. 
Telecinemateca : 
Ford — „E lung 
casă". 
Teleobiectiv.

13,00 Telejurnal.
17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 _ ’
18.35
18,45
18,50

18,50 Pagini din operete și opere 
celebre cu Teodora Lucaciu.

19,00 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului.

19,20 1001 de seri : Basme în silue
te — „Prichinduța".

19,30 Telejurnal o Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.
Concertul orchestrei simfoni
ce a Radiotelevlzlunli.
Roman foileton : „Verișoara 
Bette". Partea a Hl-a.

20,00

necunoscut :

10,55
11,05

12,40

Ciclul John 
drumul spre

Telex. 
Tragerea ADAS. 
Avanpremiera.
Univers beethovenian : Sim
fonia a in-a „Eroica". 
Publicitate.
1001 de seri. Basme în silue
te — „Prichinduța".

13,30 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 CIntecul săptămînll : „Joacă 
ilorile-n grădini".

S0,05 Seară pentru tineret • Pîine 
nouă — reportaj o Viața 
mea e muzica. Instantanee 
filmate 1« Festivalul de mu
zică ușoară „Lotcă de aur" 
desfășurat la Brăila In au
gust 1973 a Se apropie 15 
septembrie : cum sint pregă
tite atelierele-școală 7 ® Din 
agenda vacanței • Eroare de 
calcul. In dezbatere, etica fa
miliei a Caleidoscop tehnico- 
știlnțlflc e Pe întinsul pa
triei — prelucrări folclorice 
în interpretarea grupului co
ral „Atheneum". Dirijor prof. 
Nicolae Ghiță.

22,00 24 de ore.

19,15
19,20

PROGRAMUL H
17,30 Telecinemateca pentru copii : 

„Moartea lui Joe Indianul".

o Departe de
TRIA — 10; 12; 15; Î7;
© Aladin -
CAPITOL —’ 0,30; 11,45; 14;
la grădină — 19,30.
© Gala filmului din R. D. 
nam : CAPITOL — 20.
o Valter apără Sarajevo :
TIVAL ■'*'
grădină — 19,15.
A Eva și Adam : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Conspirația : LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 19,45.
• Polițistul : SCALA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, lâ 
grădină — 19,30, FAVORIT — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA DINAMO — 20.
© Aventura lui Poseidon : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4707); 20,15 (seria de bilete 
— 4708), EXCELSIOR — 9; 12;
15,15; 18; 20,30, MELODIA — 9; 
12; 15,15; 18; 20,30, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră- 

v dină — 20.
© Cutezanța : DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, LIRA — 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.
© Eglantine : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,15.
o Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30.
A Explozia : DOINA — 11; 13,30; 
15,45; 18; 20,30.

Tipperary : PA- 
. Ț. 77 19; 21.

și lampa fermecată t ------ .. 16 30;

Viet-

FES-
9,30; 13; 17,15; 20,30, la

Miercuri seara, a sosit în Capitală 
o delegație parlamentară belgiană condusă de senatorul Raoul Vreven, care, la invitația Marii Adunări Naționale, va face o vizită în țara noastră.Delegația este compusă din senatorii Hubert Leynen, Leon Servais, Willelm Mesotten, Gaston Paque, J. Th. M. Nauwelaerts-Thues, deputății Omer de Mey, Maurice van . Herreweghe, Charles Poswick, Victor Barbeaux, Fernand HUbin, Omaar
r
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înCarpels și Jan Demol, director Senat.La sosire, pe aeroportul O.topeni, parlamentarii belgieni au fost întîm- pinați de Maria Groza, vicepreședinte al M.A.N., Ștefan Milcu, președintele grupului român pentru relațiile de prietenie România-Belgia, Dumitru Coliu, Tudor Drăganu, Traian Ionașcu, Aurel Vijoli, președinți de comisii permanente ale M.A.N., de deputați.A fost prezent Jacques Graeffe, ambasadorul Belgiei la București.(Agerpres)

REVISTA LUMEA
nr. 36/1973

• Cu mai bine de o lună de zile mai devreme a fost terminat și predat tinerilor de la noua întreprindere de cazane mici și arzătoare din CLUJ un cămin cu 225 locuri. în acest an au mai fost construite și date în folosință cămine moderne, confortabile pentru tinerii muncitori clujeni de la combinatul de -pielărie și încălțăminte, întreprinderea de rețele electrice, Regionala C.F.R. și trustul de construcții locale • Una din cele mai mari lucrări hidrotehnice din județul VASLUI — barajul de la Solești — se află în stadiu final de execuție. Barajul, lung de peste 1 km, care unește două dealuri, va permite formarea unui lac de acumulare pe o suprafață de 250 hectare. Noul baraj va contribui, între altele, la irigarea unei suprafețe de peste 2 000 ha, amenajarea unei baze piscicole și de agrement, constituind, totodată, o sursă de apă industrială pentru orașul Vaslui o Locuitorii din comunele Vlădaia și Gruia — 
MEHEDINȚI — au terminat construcția a două băi comunale, realizînd. prin muncă vo- luntar-patriotică, economii în valoare de peste 300 000 lei • în masivele muntoase ale Gurghiu- lui, Călimanului și altele din județul MUREȘ se desfășoară din plin recoltarea fructelor de pădure. Pînă în prezent, au fost colectate peste 200 tone de fragi, cireșe amare, coacăz negru, zmeură și altele, e La Soveja, localitate pitorească din zona montană a județului VRANCEA, a fost deschis un muzeu etnografic sătesc. Organizat prin contribuția cetățenilor comunei, noul lăcaș de cultură, punînd în valoare frumusețea artei populare vrîncene, constituie un punct turistic de atracție • La Gheorghieni, județul HAR
GHITA, s-au construit o

nouă creșă și o grădiniță, iar la Toplița — un internat nou, modern a întreprinderea de mașini-unelte „înfrățirea" din ORADEA a construit și dat în folosință, înainte de termen, un bloc cu 300 de locuri pentru tinerii muncitori • în municipiul 
TURNU-SEVERIN s-a inaugurat un nou ștrand, care dispune de un bazin cu dimensiuni olimpice și plajă. Toate lucrările au fost efectuate prin muncă patriotică de către constructori, în majoritate tineri, de la combinatul de celuloză și hîrtie e Iubitorii de teatru din TG. JIU au avut o plăcută surpriză : Teatrul „Al. Davila" din Pitești, a prezentat,- în aer liber, chiar lingă mausoleul .Ecaterinei Teodoro- iu, din centrul municipiului, spectacolul cu piesa „Ecaterina Teodoroiu" de Nicolae Tăutu o în piața centrală a orașului 
SLATINA s-a dat în folosință un complex comercial, cu un magazin alimentar (cu autoservire), unități pentru desfacerea de tricotaje, încălțăminte, articole de sticlărie, patiserie și altele 
e S-a încheiat o nouă etapă a lucrărilor arheologice întreprinse de muzeul județean ARAD în zona comunei Vărădia de Mureș. în urma lucrărilor executate pînă acum au fost descoperite, între altele, o așezare dacică datînd din secolul 1 i.e.n. — secolul I e.n., două bordeie medievale și o însemnată cantitate de ceramică dacică o La Poiana Pre- lucii, din munții Rodnei, o partidă de vînătoare organizată de Inspectoratul silvic 
BISTRIȚA-NASAUD s-a soldat cu un valoros trofeu cinegetic. Este vorba de vinarea unui urs, de mărime neobișnuită, totali- zînd un punctaj record.

nefamiliști
DROBETA

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PRIMA ZI LA FOREST mLLS

„ROLAST
piteșteandPITEȘTI (Corespondentul „Scînteii", Gh. Cîrstea). „Ro- last“ — marca produselor Combinatului de articole tehnice din cauciuc de la Pitești — se bucură de o largă circulație comercială. Aproape că nu există domeniu de activitate unde reperele fabricate aici să nu-și găsească întrebuințare. Este demn de notat că de la intrarea în producție a acestui important obiectiv industrial — 31 martie 1970 — gama de repere fabricate aici a ajuns la peste 30 000. De o bună apreciere și solicitare din partea beneficiarilor se bucură benzile transportoare, între care cele cu inserții de oțel, utilizate cu randament ridicat în exploatările miniere și forestiere. Concomitent s-a

O marca
de prestigiulărgit mic tru autoturismul „Dacia 1300". Este în creștere și familia furtunurilor și covorașelor din cauciuc. Mult căutate sînt furtunurile pentru aparatele de sudură, de pompat produse petrolieri, ca și cele pentru sorburi de apă și udat flori și legume. Programul de asimilare pentru 1973 prevede Introducerea în producția de serie a 900 noi repere. Este vorba, între altele, de garniturile presate și manșoanele pentru autocamionul „ROMAN" și utilitara precum și de diferite de garnituri necesare

gama de repere de și mare gabarit pen-

»>■TV-12, tipuri pentru industriile chimică și constructoare de mașini, pentru agricultură și altele.
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TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRESîn aceste zile, unitățile Loto Pronosport pun la dispoziția celor interesați bilete pentru tragerea excepțională Pronoexpres din 2 septembrie a.c„ La care se atribuie autoturisme „Dacia 1300“ și „Dacia 1100“, excursii în Bulgaria, precum și cîștiguri in numerar de valoare fixă și variabilă. Pentru stabilirea premiilor, se vor efectua 5 extrageri de cîte 8 numere din 45. în total, vor fi extrase 40 de numere.

Taxele de participare sint de 3, 6 și 15 lei varianta, ultima dintre ele fiind valabilă pentru toate cele 5 extrageri. De asemenea, se mai poate participa și pe variante combinate și combinații „cap de pod“, calculate la 5 sau 15 lei varianta simplă componentă. Biletele vor putea fi procurate pînă în ziua de sîm- bătă, 1 septembrie. Tragerea va avea loc duminică, 2 septembrie, la București.
■

. SPORTIVI ROMÂNI LA CONCURSUL 
ATLETIC DIN CADRUL FESTIVALULUI 

DE LA MILANO AL ZIARULUI „L’UNITÂ"în cadrul Festivalului național al ziarului „rUnitâ", ce seva desfășura la Milano între 1 și 9 septembrie a.c„ va avea loc duminică 2 septe’mbrie un mare concurs atletic internațional, la care vor participa și sportivi români de «frunte. Din lotul ro- , I! mân •—’condus de maestraieme- : S rită" a 'Sîfoîtttltii antfenoârfea Id,-.' landa Balaș — fac parte, printre alții, proaspeții laureați ai Balcaniadei — Nicolae Perța (campion balcanic la 110 mg) și Carol Raduli (campion balcanic

la suliță), medaliații cu argint la întrecerile balcanice. Csaba Dosa (vicecampion la înălțime cu 2,18 m), Vasile Sărucan (vicecampion la lungime cu 7,90 m) și Alina Popescu-Gheorghiu (vicecampioană la lungime cu , 6,43 m). Notăm, de asemenea, printre delegații noștri pe pu-, ' noscutul ' țriplu-saltist, Șerba'nCiochină, ca și pe mai tinerii atleți Mihai Purice, Maria Lin- că și Constantin Grigoraș, .toți campioni ai României în anul 1973.

Au început întrecerile tradiționalului turneu internațional de tenis de la Forest Hills. în primul tur al probei de simplu bărbați, jucătorul român Ilie Năstase l-a întilnit | pe Humphrey Hose (Venezuela), pe care l-a învins cu 6—4, 6—4, 6—3.Alte rezultate : Orantes (Spania)— Mottram (Anglia) 6—3, 6—1, G—3 ; Taylor (Anglia)—Zugarelli (Italia) 6—4, 6—4, 6—4.
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Seledionabilii se antrenează 
cu toată seriozitatea

UN NOU TRASEU PENTRU ETAPAPROLOG o SE CONTU
REAZĂ PRIMAdimineață, în timp ce la

O Urmărire Ia Amsterdam : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 20, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30,
ARENELE ROMANE — 19,45.
O Ziua în care vin peștii — 10; 
12; 14; 16,30; 18,30, Ștrengărită — 
20,30 : CINEMATECA (sala Union), 
o Infailibilul Raffles : TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,30.
• Pe aripile vlntuiui : FEREN
TARI — 10; 15; 19.
• Cartea junglei : FLACARA — 
15,30: 18; 20,15.
• Fluturii sint liberi : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
o Fantoma lui Barbă Neagră : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, VOLGA — 8,45; 10,45; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Distratul : AURORA — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină
— 19,30.
a Autostop : MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 19,30.
a Dragostea Începe vineri : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15. BUCEGI
— 15,45; 18; 20,15, la grădină — 
19,45.
• Tinerețe fără bătrinețe : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în conti
nuare.
• Cu copiii la mare : MUNCA 
16; 18; 20.
• La răscruce de vînturl : 1
FRAȚIREA INTRE POPOARE 
15,30; 18; 20,15, DRUMUL ȘARII
— 15,30; 18; 20,15.

Timpul probabil pentru zilele de 
31 august, 1 și 2 septembrie. I- țară : Vremea se va încălzi Cerul va fi variabil, mai mult noros în jumătatea de sud a țării unde, la începutul intervalului, vor cădea ploi locale. în rest, ploi izolate. Vint potrivit. Temperaturile minime vor Ii cuprinse între 7—17 grade, izolat mai coborîte în depresiunile din ăstui Transilvaniei, iar cele maxime între 18—28 grade, local mai ridicate. în București : Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, mai mult noros la începutul intervalului, cînd temporar va ploua slab. Vînt potrivit.

în ușor.

IeriBucurești organizatorii „Turului României" se ocupau de stabilirea unui nou traseu pentru prima etapă (după toate probabilitățile, contra-timpul individual se va disputa în cartierul Balta Albă), pe serpentinele Timișului și în continuare spre Făgăraș ■ cicliștii noștri fruntași își continuau pregătirile în vederea marii întreceri internaționale, care, după cum am mai anunțat, începe duminică.Aseară, la puțin timp după intoarcerea de pe traseu, antrenorul emerit Nicolae Voicu, în a cărui grijă sint date loturile reprezentative, ne spunea că este mulțumit de vioiciunea și interesul manifestate de cicliști, toți așteptînd cu încredere și ambiție ora startului .desfășurarea competiției. Pentru astăzi este prevăzut un antrenament, de aproximativ 50 km, spre Sinaia—Posada și retur, cu intenția de a se mai verifica încă o dată capacitatea de e- fort a selecționabililor în astfel de condiții. Grija antrenorului apare întru totul firească, întru- cît, în „Turul României", sînt prevăzute și două etape de con- tra-timp individual, ce ar putea fi hotărîtoare chiar în stabilirea cîști- gătorului cursei. Iar în privința a- ceasta, a candidaturii Ia cucerirea laurilor, cicliștii noștri nu-și ascund deloc intențiile și totodată pretențiile.Din cite ne-a spus antrenorul Voicu, rezultă că dintre cicliștii ce-i are în pregătire șanse mai mari de titularizare în prima reprezentativă au Vasile Teodor, Vasile Selejan, Ion

ECHIPA REPREZENTATIVA

Campionatele naționale de caiac- canoe au continuat, ieri, la Snagov. cu disputarea finalelor la probele o- limpice.Performerul zilei a fost Lipat Va- rabiev (Dinamo), care în proba canoe simplu a reușit să-l pe colegul său de club chin, campion olimpic, european I Varabiev a distanța de 1 000' m 4T6”7/10, iar Patzaichin nometrat în 4’18”9/10.Iată ceilalți cîștigători : masculin : caiac 1—1 000 m : Vasile Simiocenco (Steaua) — 3’53” ; caiac 2—1 000 m : Ion Dragulschi—Pavel Erast (Steaua) — 3’30”6/10 ; canoe 2—1 000 m : Gheorghe Danilov—Gheorghe Sinii o- nov (Steaua) — 3’46”2/10 ; caiac 4— 1 000 m : Steaua — 3’08”6/10 ; feminin : caiac 1—5 00 m : Maria Cozma (Delta Tulcea) — 2’07”6/10 ; caiac 2— 500 m : Viorica Dumitru—Maria Ni- chiforov (Dinamo) — l’54”5/10.

de întreacă Ivan Patzai- mondial și realizat timpul de a fost cro-Pe

TRAGEREA LA SORȚI
PENTRU CAMPIONATUL 

MONDIAL DE POLO

. ------- £» ORGANIZAT DE:
ZIARUL ®portnl

ÎN COLABORARE CU;

LOTO-PRONOSPORTs/l
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM.

Cernea, Nicolae Andronache și Ni- colae David. Dar antrenorul — care sublinia și forma bună a lui Hriso- veni, Hoța, Cîrjă, Tănase și a altora — nu s-a pronunțat încă ; el își va prezenta propunerile definitive de-a- bia simbătă, urmînd ca biroul federal să se pronunțe.
I. D

La Belgrad a avut loc tragerea la sorți a grupelor preliminare ale primului campionat mondial de polo pe apă, care se va desfășura in capitala Iugoslaviei între 1 și 9 septembrie. Cele 16 echipe participante au fost împărțite în trei grupe preliminare, primele două clasate in fiecare grupă urmînd să se califice in turneul final pentru locurile 1—6. Formația României a fost repartizată în grupa B, alături de selecționatele Ungariei, Italiei, Spaniei și Israelului. Iată componența celorlalte două grupe : grupa A : U.R.S.S., O- landa, Australia, Anglia, Mexic, Iugoslavia ; grupa C : S.U.A., R. F.Germania, Cuba, Bulgaria și Grecia. Meciurile din preliminarii se vor disputa între 1 și 5 septembrie, iar cele pentru stabilirea locurilor in clasament vor avea loc între 6 și 8 septembrie.în prima zi a competiției sînt programate următoarele partide : România — Italia ; Olanda — Mexic ; Spania — Israel ; R. F. Germania — Grecia ; Iugoslavia—Anglia : S.U.A.— buba și U.R.S.S. — Australia.
DREPTUL DE A IUBI

• Teatrul satlric-muzlcal ,,C. Tă
nase" (la grădina Boema) : 
Estival-Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.

Teatrul de „Herăstrău") :
Adio, Charlie — 20.

t e a t r e
• Teatrul „C. I. Nottara" (la

ROMÂNIA-FILM" prezintă

O producție a studiourilor franceze. Cu : Omar Sharif și Florinda Bolkan. Regia : Eric Le HungI
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LA GENEVA ȘI-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE

Comitetul de coordonare al 
Conferinței pentru securitate

și cooperare în EuropaGENEVA 29 (Agerpres). — La Centrul internațional de,conferințe din Geneva s-au deschis, miercuri, lucrările Comitetului de coordonare a Conferinței pentru securitate și cooperate in Europa.în prima parte a ședinței a rostit o alocuțiune ministrul elvețian al afacerilor externe. .Pierre Graber, care a apreciat că. in această fază de lucru a conferinței, delegațiile dea dovadă nu numai dc colaborare și înțelegere, imaginație in căutarea de soluții noi pentru problemele securității și cooperării în Europa. Aceste căutări — a declarat el — trebuie să se bazeze pe respectul egalității in drepturi a tuturor statelor participante, pentru ca fiecare stat participant să contribuie in mod constructiv la opera comună.Prin tragere la sorți, președinte al primei ședințe a fost ales șeful delegației Irlandei, urmind ca. in continuare, ședințele să fie conduse de șefii celorlalte delegații, conform principiului rotației. Participanta au adoptat apoi ordinea de zi a reuniunii. care cuprinde intre altele : stabilirea numărului organelor de lucru la cea de-a doua fază, frecvența . și orarul ședințelor. modalitățile de consultare a organizațiilor internaționale competente.în . cadrul ședinței, delegațiile au avut un prim schimb de vederi cu privire la numărul organelor de lu-

trebuie să spirit de dar și de
cru în cea de-a doua fază a confe- ■ rinței.Luind cuvintul. reprezentantul României în comitet, ambasadorul Valentin Lipatti, a remarcat importanta creării organelor de lucru necesare pentru o dezbatere aprofundată a problemelor majore care se află pe ordinea de zi a conferinței. Referin- du-se la problematica primului punct al ordinii de zi — aspectele politice, juridice și militare ale securității — vorbitorul a sprijinit ideea înființării a trei subcomisii, care să se o- cupe. respectiv, de principiile ce trebuie să guverneze relațiile dintre statele participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. de măsurile necesare punerii în aplicare a principiilor și de. aspectele militare ale securității. In ceea ce privește a doua subcomisie, reprezentantul român a evidențiat sarcinile cuprinse in mandatul prima fază a conferinței, încurajarea dezvoltării intre statele participante.menite să facă efectivă nerecurgerea la forță și la amenințarea cu forța și soluționarea pe cale pașnică a disputelor dintre statele participante.

adoptat Ia și anume contactelor măsurile

Problemele tineretului in dezbaterea 
grupului tonsultativ speciei al O.N. U.NEW YORK 29 (Corespondență de la C. Alexandroaie). — La Palatul Națiunilor Unite din New York s-au încheiat lucrările grupului consultativ special al O.N.U. pentru proble- rhele tineretului, constituit în baza unei rezoluții inițiate de România și adoptate, in ifnanimitate, la sesiunea precedentă a Adunării Generale.Rezoluția cerea grupului consultativ să intocmească un raport conținînd recomandări de măsuri ce trebuie adoptate de O.N.U. asupra modalităților de îmbunătățire a căilor și canalelor de comunicație dintre Națiunile Unite și organizațiile internaționale de tineret.Grupul consultativ special — la lucrările căruia a participat și un reprezentant al țării noastre. Ovidiu Bădina, directorul Centrului de.cercetări pentru problemele țiBerețblui — a dezbătut chestiuni privind, atra-

gerea tineretului la sprijinirea normelor. principiilor și idealurilor Organizației Națiunilor Unite.Reprezentantul țării noastre a relevat. in intervențiile sale, atenția acordată de guvernul român problemelor tineretului, acțiunile întreprinse în țara noastră pentru a asigura o participare activă' a tinerei generații la procesul de dezvoltare multilaterală a țării. în. senin de prețuire a inițiativelor României de a aduce problemele tineretului in atenția și dezbaterile comunității internaționale. delegatul român a fost ales de grupul consultativ special în calitate de reprezentant .al acestui organism la dezbaterile ce vor avea loc la Geneva, in problemele îmbunătățirii căilor de comunicație intre O.N.U.. tineret și organizațiile sale internaționale, cu partieiparăa re- ! prezentanților unor organizații neguvernamentale.

Componența noului guvern chilianSANTIAGO DE CHILE 29 (Ager- pres). — Președintele Salvador Allende a anunțat, marți seara, componența noului guvern chilian, constituit după ce. comandanții forțelor armate in guvernul precedent și-au • prezentat demisia. Portofoliul Ministerului de Externe a revenit din nou lui • Glodomiro Almeyda. postul de ministru al apărării, a fost preluat de Orlando Letelier, care in cabinetul precedent deținuse funcția de ministru de interne, iar Carlos Briones a fost desemnat ministru de interne. Funcția de ministru al lucrărilor publice și transporturilor a fost încredințată generalului Humberto Magliocchetti, portofoliul Ministerului Minelor a fost atribuit generalului Rolando Gonzales Acevedo, postul de ministru pentru problemele părhintului și colonizării a fost atribuit generalului Jose Maria Sepulveda. iar contra-amiralul David

Arellano a fost numit ministru de finanțe. Postul de secretar general al guvernului a fost încredințat din nOu lui Fernando Flores.Din noul cabinet fac parte 15 membri, intre care 11 personalități civile și patru militari. Miniștrii re- prezentind partidele comunist. socialist. radical. Mișcarea de acțiune populară unificată (M.A.P.U.) și stingă creștină, care fac parte din coaliția guvernamentală, și-au menținut portofoliile', și în actualul guvern.După anunțarea componentei noului cabinet. președintele Salvador Allende a rostit un. discurs, transmis de posturile naționale de radio și televiziune, in care a reafirmat că procesul revoluționar chilian va continua in limitele prevederilor constituționale. Revoluția chiliană. a a- dăugat el. trece prin respectarea programului Unității Populare, bazat pe instituțiile legale, create după alegerile; care au avut loc.

Walter Scheel despre

Negocierile
cehoslovaco

ARGENTINA

BONN 29 (Agerpres). .— Ministrul veșt-german al afacerilor externe, Walter Scheel, a apreciat că negocierile cehoslovaco — vest-germane privind stabilirea de relații diplomatice intre 'cele, două țări sînt pe cale de ă se încheia cu succes. Intr-un interviu acordat cotidianului „Neue Ruhr Zeitung", care apare la Essen. Scheel a așa după împreună să plece, pentru ă malizării- țâri. .După cum se . știe, tratatul a fost parafat in iunie, la Bonn.

declarat că scontează ca, cum s-a stabilit anterior, cu cancelarul Willy Brandt la 6 septembrie, la Praga semna tratatul asupra nor-, relațiilor dintre cele două

a Dez- al con-
GENEVA 29 (Agerpres). — în cadrul celei de-a XII-a sesiuni Consiliului pentru Comerț si voltare, organ permanent UNCTAD, ale cărui lucrăritinuă la Geneva, au început dezbaterile asupra raportului grupului de lucru al UNCTAD, însărcinat cu elaborarea unui proiect de Cartă a drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor.Apreciind rezultatele obținute pină

acum în procesul de elaborare a proiectului de cartă, la care România și-a adus o contribuție activă, reprezentantul . țării noastre, Șerban Modoran, s-a pronunțat in favoarea continuării activității grupului de lucru, subliniind necesitatea stabilirii de norme general-acceptabile care să guverneze relațiile economice intre state pentru a proteja drepturile tuturor țărilor, in special ale țărilor în curs de dezvoltare.

măsuri vizInd Întărirea controlului
STATULUI ÎN ECONOMIEBUENOS ATRES 29 (Agerpres). — Președintele Argentinei, Râul Las- tiri. a anunțat că guvernul argenti- nean a inițiat o politică orientată, pe plan’ intern; spre imediata reactivare a exploatărilor miniere. Șeful statului a ținut să sublinieze că ex-' ploatarea zăcămintelor minerale de

A fost dat publicității

ACORDUL
INDO-PAKISTANEZDELHI 29 (Agerpres). — La Delhi și Rawalpindi a fost dat publicității, miercuri, textul acordului asupra soluționării problemelor umanitare puse de războiul din decembrie 1971; acordul a fost încheiat marți, in urma tratativelor care au avut loc intre delegațiile celor două țări.în esență, acordul prevede eliberarea tuturor prizonierilor de război pakistanezi cave se află in India (cu excepția a 195 de prizonieri acuzați de Bangladesh că ar fi comis crime de război) —. in total 90 000 de persoane. Textul acordului nu precizează data eliberării prizonierilor, dar arată că va avea loc posibil!1,

care dispune țara va fi întreprinsă ..de argentineni și pentru argenti- neni“. „Sîntem hotăriți — a arătat el — să promovăm, în mod ferm, o politică minieră în folosul patrimoniului național".Totodată, din Bueno? Aires se a- nunță că Senatul a aprobat un proiect de lege, prin care se creează Corporația întreprinderilor Naționale — organism care va supraveghea activitatea principalelor întreprinderi a căror activitate este controlată de stat.Senatul a aprobat, un alt proiect de lege referitor Ia preluarea de către stat a monopolului comercializării cerealelor și a altor produse agricole. Proiectul — care, in prezent, a fost supus dezbaterii Camerei Depu- taților — stabilește că activitatea de comercializare a produselor menționate va fi controlată, in mod exclusiv. de puterea executivă a statului, pentru a recupera drepturile. inalienabile de decizie ale autorităților in domeniul comerțului exterior, astfel incit să fie evitată orice formă de dependență față de exterior.

PEKIN 29 (Agerpres). — Agenția China Nouă anunță că între 24 și 28 august ' . 1.crările celuț de-al 10-lea Congres .Național nez.Congresul a avut următoarea ordine de zi : raportul politic al Comitetului Central al P.C. Chinez, prezentat de Ciu En-lai ; raportul cu privire la modificarea partidului și „ProiectulP.C. Chinez", prezentat de Uan Hun- uen ; alegerea celui de-al i milet. Central al partidului.Președintele Mao .Tzedun a pi'e- zidat lucrările congresului. Din prezidiu âu mai făcut parte Ciu En-lai, Uan Hun-uen, Kan Șen, Ie Li Dă-șen, Cean Ciun-ciao delegați.La congres au participat delegați din rindurile muncitorilor, țăranilor, ale armatei populare de eliberare, intelectualilor revoluționari și altor oameni ai muncii. Congresul a adoptat in unanimitate raportul politic, raportul privind mo-

s-au desfășurat, la Pekin, lu-al Partidului Comunist Chi-
statutului statutului10-lea Co-

Cien-in, și alți1 249 de

dificarea statutului partidului gi statutul P.C. Chinez.In comunicatul privind lucrările congresului se arată că documentele adoptate „subliniază marile victorii obținute pe toate fronturile, potrivii liniilor directoare ale celui de-al 9-lea Congres, și definesc orientarea și sarcinile continuării revoluției in condițiile, dictaturii proletariatului".Agenția China Nouă menționează că „Congresul a înfierat cu indignare, pentru crimele comise, clica antipartinică a lui Lin Biao". arătind. do asemenea, că delegații au sprijinit în unanimitate măsurile luate do C.C. al P.C. Chinez împotriva acestuia, a lui Cen Bo-dazși a altor membri principali ai clicii antipartinice.Congresul a ales prin vot secret al X-lea Comitet Central a! P.C. Chinez. Cei. 195 membri, și 124 membri suple- anți intruchipează îmbinarea experienței revoluționarilor participant la războaiele civile in primii ani de la crearea partidului, precum și la războiul de eliberare, cu cea a generațiilor tinere, formate in perioada revoluției și a construcției socialiste.
Declarație de protest in

un nou statCAIRO 29 (Agerpres) —■ Postul de radio Cairo ■— reluat de agențiile MEN, Reuter. Associated Press, U.P.I. și France Presse —■ a anunțat, miercuri seara, că Egiptul și Libia au notării să creeze un nou stat arab unificat, in mai multe etape.Comunicatul anunță formarea unui nou Comandament politic unificat,, alcătuit din Anwar Sadat, președintele Republicii Arabe Egipt, și Moa- mer Geddafi, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia. Comandamentul urmează să-și asume cele mai înalte responsabilități pină la realizarea completă a uniunii celor două țări. Totodată. Comandamentul politic unificat a hotărit crearea unei Adunări constituante. la 1 septembrie — data cind urma să aibă loc. in ambele state, referendumul cu privire la realizarea proiectului de uniune egipteano-libian. Adunarea constituantă va fi alcătuită din

o sută de- membri — 50 de membri ai Parlamentului egiptean și alți 50 din partea comitetelor populare libiene, desemnați de către Comandamentul politic unificat.Adunarea constituantă urmează să redacteze proiectul unei constituții și să desemneze pe conducătorul noului stat. Pentru înfăptuirea uniunii celor două țări urmează ca, la 1 septembrie. in cele două capitale să se stabilească cite un ministru rezident, a- vind funcția de miniștri ai uniunii. De asemenea, se prevede crearea u- nui înalt Consiliu al Planificării, care să includă premierii celor două state, miniștrii economiei, finanțelor și planificării, precum și instituirea unei monede comune — dinarul arab.Comunicatul arată că hotăfîrile Adunării constituante urmează să fie supuse, ulterior, unui referendum, a cărui dată va fi hotărită la momentul oportun.

opoziției sud - coreenePHENIAN 29 (Agerpres). — Kim Yong Yu, copreședintele părții nord- coreene in Comitelui de coordonare Nord-Sud. a dat publicității, la Phenian, o declarație în care condamî răpirea de către agenți ai C.I.A. din Coreea de sud a lui Kim Dae Jung. lider al opoziției sud-coreene. și menținerea lui ilegală in detențiune la Seul.Nu putem să nu atragem atenția — se spune in declarația părții nord-coreene — asupra faptului că. intr-un moment in care, din vina autorităților sud-coreene. dialogul Nord-Sud a ajuns in impas. Kim Dae Jung a fost răpit, sfidindu-șe dorința întregii națiuni de reunifi- care a patriei. Partea nord-coreeană face apel să se continue convorbirile.
& @ ® O ®
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agențiile de presă transmit„cit mai curindÎndată .ce ....^tfanj^i^n.țete neceșgre vor fi efectuare,,,și,. J.a .momentul considerat oportun prin înțelegere reciprocă. Concomitent, urmează să plece spre Dacca aproximativ 200 000 de bengalezi aflați în Pakistan carș, la rîndul său. va primi un „număr . substanțial" de persoane civile ce vor părăsi Bangladeshul.Acordul prevede, in același timp, organizarea â două noi reuniuni : o întilnire intre reprezentanți ai Pakistanului și Bangladeshului și o alta, la care să participe delegații din toate statele interesate in soluționarea problemelor puse de războiul din decembrie 1971 — India-. Pakistan și Bangladesh.In concluzie, acordul subliniază că „repatrierea prizonierilor de război și a persoanelor civile va crea o ■ atmosferă de reconciliere și va contribui la edificarea unei păci durabile in regiune".
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Ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică.. Ghe0‘- . ghe Badrus, a fost primit, la 29 august, de A. P. Șitikov, președintele Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem al U.R.S.S. Cu acest prilej a avut loc o' convorbire. care s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească.

Un acord de cooperare 
economică între Cuba și 
Argentina, ’n baza căruia partea cubaneză va primi un credit în valoare de 200 milioane dolari, pentru achiziționarea de produse industriale, a fost semnat la Buenos Aires.

Convorbirile lui Heath la
Belfast La Belfast au incePut con-

vorbirile oficiale dintre primul ministru al Marii Britanii, EdtVard Heath, și conducătorii' principalelor partide și formațiuni politice din Irlanda de Nord. Vizita de 36 de ore la Belfast a șefului guvernului conservator urmărește găsirea căilor susceptibile să ducă Ia o soluționare pașnică a conflictului din Irlanda de Nord.
Trupele rhodesiene și 

sud-africane au organizat> în cursul lunii trecute, o. adevărată vinătoare împotriva a peste 1 500 de persoane din provincia Tete, care au fost izgonite din locurile lor natale, a declarat, intr-un interviu acordat publicației tanzaniene. „Sunday News", Samora Machel, președinte al Frontului de Eliberare din Mo- zambic (FRELIMO).

e : .1. afht.

Convorbirile franco-spa- 
lîiole. nota informativă difuzată de Ministerul de Externe spaniol. la Încheierea convorbirilor dintre miniștrii de. externe ai Spaniei, și Franței, se arată că interlocutorii „au acordat o atenție specială problemelor mediteraneene", apreciind că a- cestea „sînt strîns legate de securitatea europeană". Cei doi miniștri' dc externe apreciază că și țările neeu- ropene riverane la Marea Meditera- nă trebuie să aibă posibilitatea să-și exprime punctele lor de vedere la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa „asupra acelor probleme care le privesc nemijlocit".

MOSCOVA : Expoziția de 
fotografii 

România — astă?i"
In cadrul manifestărilor con

sacrate împlinirii a 29 de ani 
de la insurecția națională an
tifascistă armată din România, 
la Casa ziariștilor din Moscova 
a fost deschisă o expoziție de 
fotografii cu tema „Republica 
Socialistă România — astăzi". 
Deschiderea expoziției a fost 
precedată de un simpozion in 
cadrul căruia ziariști sovietici 
au împărtășit din impresiile lor 
din vizitele făcute in țara noas
tră.

CU PRILEJUL IMPORTANTEI VIZITE DE PRIETENIE ȘI COLABORARE

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ÎN ȚĂRI ALE AMERICII LATINE

Bugetul R. F. Germania pe anul 1974 se va cifra la 134 500 milioane mărci (peste 22 000 milioane lire sterline) — a anunțat, la Bonn, ministrul vest-german al finanțelor, Helmut Schmidt. El a precizat că acest plafon depășește cu circa 1 500 milioane mărci estimările inițiale, bugetul și cu 14 300 milioane mărci pe anul 1972.

„Marele trofeu de folclor" 
acordat ansamblului 

„Călușul" din Scornicești
Ansamblul folcloric „Călușul" 

din Scornicești a participat la 
Festivalul internațional de fol
clor de la Messina. La această 
prestigioasă manifestare, la 
care și-au dat concursul forma
ții artistice din Franța, Italia, 
Iugoslavia, Polonia, și Bulgaria, 
cunoscutul ansamblu romanesc 
a obținut „Marele trofeu de fol
clor".

în a doua jumătate a lunii 
septembrie, după cum s-a 
anunțat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu va face, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o 
vizită oficială în Republica 
Chile, eveniment de o deosebită 
importantă în relațiile româno- 
chiliene, așteptat de poporul a- 
cestei țări cu profund interes.Se spune despre țară marcată doar cardinale — sudul ____ . .rul căruia îi aparține această figură de stil a dorit, probabil, să dea o forță sugestivă deosebită descrierilor sale despre așezarea geografică a țării — o fîșie de pămînt între Anzi și. Pacific, de peste 4 300 de kilometri, ce unește nordul, incins de cercul de foc al tropicului, de sudul antarctic, încremenit in suflarea de frig a ghețurilor eterne.Despre dîrzenia caracterelor plămădite pe aceste meleaguri istoria ne oferă multe exemple. Punți invizibile s-au întins peste veacuri intre luptele împotriva conchistadorilor și cele pentru neatîrnare națională, de la începutul veacului trecut. Tradițiile luptei populare pentru libertate și progres sînt adine înrădăcinate în viața politică chiliană. In 1938, o alianță a forțelor de stingă și democratice, constituite in primul front popular din America Latină, cîștiga alegerile prezidențiale. Formarea Unității Populare, în 1969, reprezintă, pe itinerarul evoluției istorice, afirmarea, pe un plan nou, superior, a unei alianțe politice cu obiective revoluționare, în cadrul căreia partidele comunist și socialist — împreună cu alte partide democratice și progresiste — au elaborat un program comun de măsuri vizînd profunde transformări in structurile economice și social-politice ale țării. Procesul revoluționar chilian, inițiat odată cu victoria Unității Populare, la alegerile prezidențiale din 1970, a marcat modificări esențiale în profilul economic și social al țării. Prin naționalizarea cuprului — urmată de includerea în sectorul de stat a altor întreprinderi care exploatează si pre-

Chile că de două și nordul. Auto-este o puncte

LAȚIE: 9,8 milioane; CAPITALA

Santiago de Chile (2 586 212) ; ALT

ORAȘE IMPORTANTE: Valparaiso

Concepcion, Vina del Mar, Antofa

relevant — sublinia președintele Allende — „const^ în aceea că transformările structurale și transferul de putere economică spre organizațiilelucrează bogății de bază ale tării — salpetrul, cărbunele, fierul — pozi-. țiile strategice ale dezvoltării economice, deținute de monopolurile

SUPRAFAȚĂ: 756 945 kmp ; POPU

CHILE

gasta ; FORMA DE GUVERNĂMÎNT

Republică

străine și oligarhia autohtonă, fost conectate ia cerințele progresului național. S-a intensificat aplicarea reformei agrare, un indice ritmului acesteia fiind rea a 2192 de latifundii. Instituțiile financiare-cheie ale țării sînt astăzi sub controlul statului. Faptul cel mai
alexproprie-

populare au deschis drumul spre socialism".Prefacerile pe plan economic și social se lovesc însă, așa cum se știe, de împotrivirea forțelor care. prin politica de justiție socială a puterii populare. își văd amenințate privilegiile pe care le avuseseră in fre

cunosccolabo- mii de

cut. Această împotrivire ia diferite forme, ajungîndu-se pînă la încercări de paralizare a vieții economice, la acțiuni de sabotaj și de terorism.Asigurarea continuității transformărilor structurale la care aspiră majoritatea chilienilor, dejucarea planurilor forțelor reacționare reprezintă principala preocupare a guvernului popular în momentul de față. Poporul român a urmărit și urmărește cu caldă simpatie și spirit de solidaritate transformările revoluționare care au loc în Chile și lupta forțelor patriotice, progresiste pentru apărarea și consolidarea cuceririlor. Deși Chile și România sint situate pe meridiane geografice foarte depărtate, intre cele două țări și popoare s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care o dezvoltare continuă.Sint multiple exemplele de rare româno-chiliană. Cîtevatractoare românești lucrează astăzi in Chile, iar pe drumurile nordului și sudului chilian circulă 700 de autoturisme de teren românești. Produsele industriei construcțiilor de mașini din țara noastră sînt apreciate in sectorul minier, unde funcționează cu bune rezultate instalații pentru elaborarea mineralelor, grupuri electrogene și locomotive Diesel de fabricație românească. In ultimele luni s-au parafat contracte pentru livrarea de mașini și utilaje românești pentru șantierul naval ce se va construi la Valdivia, precum și de instalații pentru foraj. Se intensifică cooperarea tehnico-științifică dintre cele două țări, cu o contribuție românească apreciată de șeful statului chilian ca „un exemplu de asistență tehnică acordată de o țară socialistă".Afinitățile de limbă și de cultură între cele două popoare facilitează comunicarea lor și în domeniul valorilor creației spirituale. Unele manifestări închinate României, în Chile, au constituit adevărate evenimente ale vieții ■ culturale. Expoziții de artă românească, diferite conferințe organizate cu concursul Institutului de cultură chiliano-român, pe teme ale ' realităților din țara

noastră au contribuit la proiectarea imaginii unei țări prietene, al cărei popor se află angajat intr-.o vastă activitate în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Personalități chiliene care au vizitat România împărtășesc cu admirație constatările lor despre progresele înregistrate de țara noastră.Așteptată cu deosebit interes, vizita pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o va face în curînd în Chile este apreciată aici ca un moment de o deosebită semnificație în relațiile româno-chiliene. „Președintele Consiliului de Stat al României va fi primit cu căldură și cu mare simpatie in Chile — ne spune Ne- mesio Antuez, pictor chilian de cele- ■ britate internațională, președinte al Institutului de cultură chiliano-român. Această vizită va aduce și mai aptoape chipul unei țări cu o vitalitate extraordinară, ale cărei succese excepționale în ridicarea economică, socială și culturală sint impresionante. Aceste succese sint nemijlocit legate de numele președintelui Ceaușescu, tot așa cum de numele său este legată și politica internațională a României, o politică de afirmare a personalității poporului român care construiește socialismul, o politică înțeleaptă, concepută cu imaginație și clarviziune, care aduce o contribuție reală, efectivă la marea cauză a apropierii dintre țări și popoare".Aprecierile unor personalități politice. ale presei chiliene exprimînd interesul pentru apropiatele convorbiri la nivel înalt româno-chiliene sînt sintetizate într-o recentă declarație a președintelui Allende : „Relațiile noastre se dezvoltă pe un plan larg al cooperării și schimbului frățesc, pe teren diplomatic, cultural și economic. Chile a primit sprijinul și solidaritatea guvernului și poporului român în lupta pentru îndeplinirea programului guvernamental, tovarășului eveniment portanță și

Guvernul italian a informat oficial Organizația Mondială a Sănătății că in zona orașului Napoli au fost înregistrate cazuri de holeră .— a declarat un purtător de cuvînt al O.M.S. Conform notificării guvernului italian, numărul cazurilor confirmate se ridică la zece. S-au înregistrat patru decese. Agentul maladiei este virusul „El Tor".
Un puternic cutremur de 

pămîllt a devastat, marți, statele Vera Cruz și Puebla din Mexic. Bilanțul, incă provizoriu, indică 745 persoane care și-au pierdut viața și alte 1 600 grav rănite. Amploarea pagubelor materiale nu a fost incă evaluată. Mișcarea telurică a afectat în mod direct, pe lingă capitală, alte 11 orașe, dintre care șase sînt distruse în proporție de 90 la sută și trei complet izolate.

Succes al artiștilor români 
la Santiago de Chile

De un strălucit succes 
bucurat concertul susținut 
scena Teatrului municipal din 
Santiago de Chile, marți seara, 
de un grup de soliști vocali și 
instrumentiști din România, 
printre care soprana Teodora 
Lucaciu, basul Gheorghe Crăs- 
naru și violonistul Mihai Con- 
stantinescu. Organizat de Uni
versitatea din Chile, sub auspi
ciile Departamentului culturii 
de la președinția Republicii 
Chile și ale Ambasadei Repu
blicii Socialiste România, con
certul este apreciat atit de pre
să, cit și de personalități ale 
vieții muzicale și artistice din 
capitala chiliana ca un eveni
ment cultural deosebit, ce adu
ce o nouă contribuție la apro
pierea și cunoașterea dintre 
cele două popoare.

MISIUNEA „SKYLAB"

Santiago

s-a 
pe

Observații asupra unor fenomene naturale •

Vizita
Ceaușescu constituie un 

de o extraordinară im- 
semnificatie".

Eugen POP

HOUSTON 29 (A-
gerpres). — Din Hous
ton s-a anunțat că o 
nouă sarcină ar putea 
fi încredințată echi
pajului laboratorului 
spațial „Skylab" — a- 
ceea de a observa și 
fotografia zonele 
fectate de 
cutremur 
înregistrat 
cestea in Mexic. As- 
tronauții vor putea e- 
fectua operațiunile de 
observare și fotogra
fiere in momentul 

. cind . stația orbitală va 
survola America Cen
trală. Posibilitatea 
pentru echipajele . la-

a-
puternicul 

de pămînt 
zilele a-

boratorului spațial de 
a observa o zonă 
vastată de un 
clism natural 
figurează, de 
in programul 
lab“ de observare 
supra Terrei.

De la începutul mi
siunii „Skylab", as- 
tronauții americani au 
observat 
deja un 
nomene 
ar fi 
vulcan . ..........................
largul insulelor Nishi- 
no Shima din sud- 
vestul Japoniei, pre
cum și formarea și e- 
voluția taifunului

de- 
cata- 

major 
altfel, 

■Sky- 
a-

și fotografiat 
număr de fe- 
naturale, cum 
erupția unui 
submarin in

„Iris" in Pacific, ac
tivitatea vulcanică din 
insulele Galapagos, 
inundațiile din Pakis
tan, ca și pe cele pro
vocate' de revărsarea 
cursului inferior al 
fluviului Mississippi 
etc.

Membrii celui de-al 
doilea echipaj al la
boratorului spațial — 
care au intrat miercuri 
în cea de-a 33-a 
de zbor, din cele 
prevăzute — se 
in perfectă stare
sănătate. Ei se scoală 
mai devreme și se 
culcă mai tirziu decit 
prevede programul.

mi ! i

zi59 
află 

de
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