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Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a reîntîlnit și a avut convorbiri 
cu președintele Republicii Senegal, 

Leopold Sedar Senghor

Ștafeta siderurgiștilor reșițeni 
ca o flacără tot mai înaltă

Președintele Republicii Socialista România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a reîntilnit. luni, 11 august, în stațiunea Neptun, cu președintele Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor.La întrevedere au participat tovarășii Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Cu acest prilej, cei doi șefi de stat au continuat convorbirile consacrate examinării unor aspecte ale dezvoltării relațiilor romăno-senega- leze, ale actualității politice internaționale.în cadrul acestui schimb de vederi. a fost reafirmată hotărîrea ambelor state de a amplifica relațiile politice, economice, culturale și în alte domenii, corespunzător năzuințelor popoarelor noastre de a conlucra mai intens pe arena internațională, de a asigura dezvoltarea rapidă a țărilor lor, pe calea progresului economic și social.Analizîndu-se evoluția situației Internationale, s-a subliniat necesitatea participării cu drepturi egale la viata internațională a tuturor statelor, fără deosebire de orînduire socială, de mărime, și, în primul rînd, a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a statelor nealiniate. direct interesate în abolirea vechii politici imperialiste de forță și dictat, în soluționarea problemelor internaționale în spiritul păcii și al justiției. în folosul tuturor națiunilor, al dezvoltării lor de sine stătătoare.Această parte a dialogului româ- no-senegalez la nivel înalt a reliefat voința României și a Senegalului de a-și aduce și pe viitor întreaga contribuție la realizarea unei securități depline și a unei cooperări multilaterale în Europa. Africa și pe celelalte continente, la instaurarea unor relații cu adevărat echitabile între țări și la înfăptuirea noii ordini politice si economice internaționale, la

edificarea unei lumi a colaborării pașiiice și egale intre toate națiunile, in care fiecare popor să șe poată dezvolta economic și social, potrivit voinței sale, fără nici un amestec din afară; Schimbul de opinii -a evidențiat,. în acest context.- de asemenea, similitudinea punctelor de vedere asupra problemelor care vor constitui obiectul conferinței interna

ționale în problema energiei și materiilor prime.Cei doi președinți și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele convorbirilor purtate și au evidențiat importanta lor pentru promovarea și întărirea continuă a bunelor raporturi româno-senegaleze.Președintele Leopold Sedar Senghor a mulțumit președintelui Nicolae

Ceaușescu pentru primirea deosebit de călduroasă ce i-a fost rezervată in timpul vizitei sale neoficiale în tara noastră, pe care a considerat-o ca o expresie a trăiniciei și profundei prietenii statornicite între poporul român și poporul senegalez.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere și respect reciproc.

între meritele profunde ale partidului, unul din cele mai strălucite este acela al dezvoltării armonioase a tuturor județelor patriei, propulsarea lor spre cotele cele mai înalte ale construcției fiind rodul descoperirii și punerii în valoare a materiilor prime, a bogățiilor specifice fiecărei zone, al folosirii întregului potențial economic și uman național. Slderur- giștii gălățeni s-au format la fecunda și glorioasa școală a Reșiței și Hunedoarei. Flacăra a- cestei eroice și superbe profesiuni, ca într-o cursă olimpică de mare anvergură și viteză, a fost aprinsă la Tîrgoviș- te și va fi dusă mai departe, la Călărași. Comparația cea mai frumoasă și potrivită a acestei profunde și vaste acțiuni de dezvoltare armonioasă a patriei este desigur aceea 
a fluxului neîntrerupt și

vital din vasele comunicante. Creatorii termocentralei de la Mintia vor putea fi văzuți. fără îndoială, și pe șantierul viitoarei termocentrale ce va fi amplasată la Anina și care, cu cei 990 MW, va fi (măcar pentru un

și Tirgoviște, uniți într-o strădanie comună, însuflețiți de chemarea ardentă a partidului pentru continua înflorire a patriei socialiste.Ultimul deceniu, strălucit marcat de cele două memorabile evenimente
Reportaj de Petru VINTILĂ

timp oarecare) una din cele mai puternice centrale termoelectrice din țară. în viitorul plan cincinal, la Oțelul Roșu se vor construi o oțelărie electrică, cu o producție de 500 000 tone oțel pe an, și un laminor pentru profile speciale, cu o capacitate de 180 000 tone pe an. își vor da întîl- nire aici constructori și specialiști nu numai de la Reșița și Hunedoara, ci și de la Galați, Roman

programatice, Congresul al X-lea și Congresul al XI-lea ale partidului, a însemnat pentru scumpa noastră țară, pentru toate județele ei, deci și pentru locurile mele natale, înscrierea dezvoltării economice și social- culturale in acel complex de parametri care fac din această perioadă una din cele mai fertile etape din întreaga noastră istorie. Spre a mă referi numai la județul Ca-

raș-Severin și spre a ilustra prin exemplul său ritmul de dezvoltare economică absolut fără precedent atins in acești ani prodigioși, trebuie să spun că în anul 1974 valoarea producției industriale globale în județ era cu 25,1 la sută mai mare decit în 1970 și că, in acest an, însumînd 11.3 miliarde lei. ea va depăși cu peste 13 la sută producția anului trecut. Mai trebuie spus că în acest cincinal industria județului a realizat peste sarcinile stabilite inițial, pină acum, o producție în valoare de 1,6 miliarde lei.Numai pe o astfel de temelie solidă și numai într-un astfel de ritm înalt e cu putință ca țara noastră să recupereze ceea ce s-a pierdut de-a
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întrecerea de „mare tonaj"
■ a constructorilor navali„Producția de mijloace de transport se va dezvolta cu accent deosebit pe construcția de nave mineraliere și petroliere de mare capacitate, precum și pe nave specializate, reaîizindu-se, totodată, în țară, într-o proporție majorată, instalațiile necesare pentru echiparea navelor. în cincinalul 1976—1980 producția internă va asigura circa 90 la sută din necesarul de dotare a flotei maritime de transport a tării".Iată, într-o formulare clară, condensată — cuprinsă în Directivele Congresului al XI-lea al partidului — o sarcină de o deosebită importantă care revine constructorilor de nave, un întreg program prioritar cu privire la fabricația navelor cu care va fi dotat, intr-o măsură din ce în ce mai mare, transportul maritim și fluvial al tării. întrecerea constructorilor de nave are. așadar, obiective precise, care le mobilizează plenar creativitatea și. e- forturile. Ancheta-sondaj

de astăzi, efectuată pe patru șantiere navale ale țării, acum, in preajma măreței sărbători de la 23 August, iși propune să evidențieze rezultate semnificative din întrecerea constructorilor de nave — dovezi ale angajării lor totale pentru înfăptuirea sarcinilor trasate la plenara din 21—22 iulie a.c.
*...La CONSTANȚA a început numărătoarea inversă : în cinstea zilei de 23 August se pregătește lansarea, cu patru luni mai devreme, a celui

de-al doilea mineralier de 55 000 tdw. Numele său : „Bocșa".— în prezent se execută montajul puternicului motor de 17 000 C.P., precum și unele lucrări interioare — ne informează tovarășul Traian Călin, secretarul comitetului de partid al șantierului naval. Ne-a fost de mare folos experiența cîștigată la construcția primului- mineralier. Am făcut un calcul din care rezultă că la al doilea mineralier economisim circa 500 000 om-ore muncă, echivalentul activității pe un an Întreg a circa 210 muncitori.— Care este stadiul realizării celorlalte nave mari cuprinse în programul de fabricație al șantierului î

— Cel de al treilea mineralier de 55 000 tdw prinde contur în docul nr. 1. Pînă acum, peste 80 la sută din totalul componentelor navei au fost confecționate și a- samblate, mai mult de 40 la sută din ele fiind deja montate în doc. Angajamentul nostru este ca pînă la 15 noiembrie să terminăm montajul suprastructurii și, pină la sfîr- șițul anului, să realizăm integral construcția corpului navei. Am început pregătirile pentru al patrulea mineralier — care va fi finalizat în trimestrul II al anului viitor — și pentru realizarea primului petrolier românesc de peste 150 000 tdw,
(Continuare 
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DINEUPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a oferit, luni, în stațiunea Neptun, un dineu în onoarea președintelui Republicii Senegal, Leopold Sedar Senghor.
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastai președintelui 
Leopold Sedar Senghor

Domnule președinte,Deoarece mîine veți pleca din România, aș dori să exprim satisfacția mea, a conducerii noastre de stat și a partidului pentru faptul că ați făcut această vizită neoficială, care v-a oferit posibilitatea de a cunoaște unele din preocupările poporului român în construcția socialismului. Sînt bucuros că ați fost în această perioadă oaspetele nostru, al poporului român ; sper că veți duce cu dumneavoastră impresii plăcute despre ospitalitatea și despre felul în care poporul român își desfășoară activitatea.Am avut convorbiri asupra multor probleme. Am constatat cu satisfacție că, într-un șir de proble
me ale vieții contemporane internaționale, țările noastre sînt animate de dorința de a se găsi so

ÎN ONOAREA
Au participat tovarășii Emil Bobu, Ștefan Voitec, Vasile Vîlcu, • Ștefan Andrei, Ioan Ursu, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, minis-

luții care să asigure progresul e- conomic și social al fiecărui popor, lichidarea subdezvoltării, crearea unei noi ordini economice, realizarea unei lumi mai drepte și mai bune, a unei păci trainice, care să dea posibilitate fiecărei națiuni să se dezvolte de sine stătător, corespunzător voinței sale.Sper că, avînd impresii plăcute, veți realiza o vizită oficială în România, pentru a putea continua astfel schimbul de păreri șl, mai cu seamă, pentru a găsi căile unei colaborări mai active între popoarele noastre pe calea dezvoltării economice-sociale, a ridicării bu- 'năstării fiecăruia dintre ele.Cu aceste gînduri doresc să ridic acest pahar, să vă urez multă sănătate ; urez poporului prieten senegalez multă prosperitate și bunăstare !

ÎNALTULUI oaspetetrul minelor, petrolului și geologiei, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor. Constantin Mitea, consilier al președintelui republicii.A luat parte ambasadorul Andre Guillabert, care îl însoțește pe șeful

Domnule președinte,Aș dori înainte de toate să vă mulțumesc pentru primirea atît de prietenească pe care ne-ați rezervat-o, mie și delegației care mă însoțește.Acordăm o importanță deosebită politicii de independență națională, de dezvoltare socialistă și de cooperare internațională promovată de Republica Socialistă România. Toate acestea se datoresc conducerii dumneavoastră atît de lucide, precum și virtuților poporului român. Astfel, în acest mod, am putut — urmînd o cură — să văd în același timp, la fața locului, dezvoltarea experienței socialiste. în acest fel am putut să văd experiența dumneavoastră în. domeniul agriculturii, al urbanismului și al culturii. Ceea ce am văzut confirmă impresiile pe care le aveam, și anume că România socialistă este astăzi una dintre țările care pot 

statului senegalez în vizita sa neoficială în țara noastră.în timpul dineului, care a decurs într-o ambiantă de caldă prietenie, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Leopold Sedar Senghor au rostit toasturi.

să ne servească de exemplu. în această seară, dumneavoastră ați avut amabilitatea să răspundeți la întrebările pe care vi le-am adresat, care — cîte o dată — erau chiar indiscrete. Ați răspuns cu obiectivitate, neascunzîndu-ne nici dificultățile, nici greutățile. Pentru toate acestea vă sînt deosebit de recunoscător.Sînt bucuros să fac anul viitor o vizită oficială în România. Sper că aceasta va oferi pentru ambele noastre țări prilejul de a dezvolta cooperarea dintre ele în toate domeniile — nu numai în domeniul politic, dar și în domeniile economic și cultural.Cu aceste gînduri, ridic ■ paharul în' sănătatea dumneavoastră, urîndu-vă succese în politica dumneavoastră !Ridic paharul pentru Partidul Comunist Român, pentru poporul român prieten.
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Sosirea în Capitală
a primului ministru al Iranului,

Amir Abbas Hoveyda
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AU REALIZAT PREVEDERILE CINCINALULUI® Combinatul de fibre sintetice din Iași a îndeplinit, recent, sarcinile planului cincinal. Se cuvine relevat că, în 7 luni din. acest an, au fost fabricate suplimentar 385 tone fire și fibre poliesterice, într-o gamă diversificată cu încă 10 articole noi de fire solicitate de industria ușoară. (Manole Corcaci).
o Harnicul colectiv de la întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din beton din Pitești a raportat, zilele acestea, că a îndeplinit sarcinile cincinalului la producția globală și producția- marfă. Pînă la sfirșitul anului, muncitorii de aici,’ în frunte cu comuniștii, s-au angajat să realizeze o producție suplimentară in valoare de 100 milioane lei, con

cretizată în traverse de beton pentru calea ferată, confecții metalice pentru obiective hidroenergetice. utilaje de ridicat și transportat. (Gheorghe Cîrstea).• Colectivul Fabricii de confecții din Rîmnicu-Sărat a îndeplinit sarcinile cincinalului cu 4 luni și 22 de zile mai devreme. Aplicînd cu consecvență in viață sarcinile stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 iulie a.c., colectivul fabricii a livrat la export, peste prevederile cincinalului, confecții în valoare de 14,5 milioane lei valută, urmînd ca pînă la sfirșitul acestui an să expedieze beneficiarilor externi produse de aproape 9 milioane lei valută. (Mihal Bftzu).

Valea Motrului

0 productivitate exemplară: 
26 tone cărbune pe postFormația de mineri coordonată de comunistul Gheorghe Pigui, de la exploatarea carboniferă Lupoaia, a realizat în ultimele două luni — într-un abataj cu front lung, dotat cu un complex mecanizat de fabricație românească — un randament mediu pe post de 26 tone, nivel ce întrece cu aproape 50 la sută prevederile de plan, fiind unul dintre cele mai ridicate din Valea Motrului. Cei 44 de ortaci ai brigăzii au reușit să extragă în plus, în perioada amintită, aproape 25 000 tone cărbune energetic. (A- gerpres).

La invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu, luni dimineața a sosit, într-o vizită oficială de prietenie în tara noastră. Amir Abbas Hoveyda. primul ministru al Iranului.Premierul iranian este însoțit în această vizită de Aii Reza Bahrami, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Iranului la București. Ha- sanali Mehran. adjunct al ministrului pentru probleme economice și financiare. Parviz Raji. consilier personal al primului ministru, Hushang Batmanghliteh, director general pentru probleme economice în Ministerul Afacerilor Externe, de alte persoane oficiale.Pe aeroportul Otopeni. unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, au venit in intimpinare primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Traian Dudaș. ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Constantin Ionescu. ministrul industriei construcțiilor de mașini- unelte și electrotehnicii. Emilian Do- brescu, ministru secretar de stat, 

prim-vicepreședinte âl Comitetului de Stat al Planificării, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai conducerii unor ministere, reprezentanți ai Consiliului popular al municipiului București, generali, alte persoane o- ficiale.Era prezent Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran.Au fost de față membri ai Ambasadei Iranului la București.Erau, de asemenea, prezenti Osman Derinsu. ambasadorul Turciei, și Sayed Sharief. ambasadorul Sudanului la București.S-au intonat imnurile de stat ale Iranului și Republicii Socialist*  România. O gardă militară a prezentat onorul.

• Colectivele a 11 unități industriale din județul Mehedinți au raportat, pînă în prezent, îndeplinirea mai devreme a sarcinilor ce le-au revenit pe întregul cincinal. Printre cei ce au repurtat acest succes se află muncitorii și tehnicienii întreprinderii de vagoane „MEv'A", Combinatului de prelucrare a lemnului și întreprinderii de confecții din Drobeta Turnu- Severin, minerii Exploatării carbonifere Baia Nouă și țesătoarele de la întreprinderea „Cazanele“-Orșo- va. De altfel, numai colectivele întreprinderilor amintite au înscris în bilanțul activității de pînă acum, peste cotele de plan ale cincinalului, o producție industrială evaluată la 740 000 000'lei.. (Agerpres).

★în aceeași zi, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a avut o întrevedere cu primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu.în cadrul convorbirii, desfășurată intr-o ambianță prietenească, a avut loc un schimb de păreri cu privire la problemele ce vor constitui obiectul convorbirilor oficiale dintre cei doi prim-miniștri.
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- SERVICIILE PENTRU POPULAȚIA SATELOR SE DUBLEAZĂCum se prezintă acum serviciile publice ale cooperației de consum din mediul rural și cum arătau ele cu cîțiva ani înainte ? întorcînd filele calendarului cu numai 5 ani în urmă și comparînd datele de atunci și de azi, rezultatele sint concludente : daca în 1970 era pe punctul de a se încheia acțiunea de organizare în fiecare comună a celor trei profile de servicii, considerate la data respectivă strict necesare (croitorie — cizmărie — frizerie), acum în majoritatea comunelor țării există minimum 15 profile. In același interval volumul prestațiilor oferite, în medie, fiecărui cetățean, a crescut

mai mult decît de la simplu la dublu. De. altfel, cooperația de consum a raportat încă de la sfîrșitul anului trecut îndeplinirea sarcinilor actualului plan cincinal Ia capitolul producție — prestări servicii. Ca urmare, numărul unităților de servire de la sate va crește pîhă la sfîrșitul a- cestui an — comparativ cu anul 1970 — cu circa 4 300 unități, oferindu-se în plus populației rurale, față de cît era prevăzut în cincinal, un volum de producție-marfă și prestări servicii în valoare de peste 4.5 miliarde lei, adică dc aproape 2.5 ori mai mult decit s-a realizat in întreg anul 1970.

— Cu toate aceste rezultate — ne spunea dr. ing. loan Bucșa, vicepreședinte al CENTROCOOP — nu putem considera optim actualul nivel de dezvoltare a serviciilor rurale. Pentru că ele nu reușesc să satisfacă încă în totalitate cerințele populației, cerințe mult mai mari și ir) continuă creștere. în plus, nu este mulțumitoare nici activitatea unora din unitățile existente : fie că unii meseriași nu sînt bine pregătiți profesional, ori nu au o comportare corespunzătoare față de clicnți, fie că gradul de dotare a unor unități nu satisface exigențele.

Complexul de prestări servicii de ia Măgurele

■■i®
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lungul unei lungi epoci istorice, spre a deveni ceea ce a dovedit intr-un mod atit de rapid și de elocvent că merită să fie, prin exemplara ei vocație de construcție, prin vrednicia, hotărîrea și entuziasmul poporului condus de partid.Un om. pe care îl știu din copilărie, a ținut să-mi arate noutățile frapante ale străvechii cetăți de foc : construcția, uriașă ca a unui transatlantic albastru, a modernei fabrici de reductoare, construcția fabricii de motoare navale, a fabricii de oxigen și șantierul viitorului laminor degro- sisor care va avea o capacitate de 1,3 milioane tone pe an.Primul secretar al comitetului județean de partid mi-a arătat, la un moment dat. în fața unei hărți în relief a județului și a unor machete, imaginile concrete ale unui mare volum de investiții, 19,6 miliarde lei, ce se vor converti in viitorul plan cincinal, în cuprinsul județului, in obiective economice de o mare noutate tehnică și de o laborioasă eficiență. Aceasta va face ca valoarea producției industriale să atingă in 1980 suma impunătoare și de-a dreptul revelatoare de 18,6 miliarde lei.Așadar, străvechea, venerabila cetate de foc găsește resurse de a fi în pas cu vremea, tînără, robustă și plină de energie creatoare, ureînd intr-o competiție stimulatoare cu toate celelalte centre industriale din țară treptele înalte ale dezvoltării. Tradiționalelor sale produse : oteluri șl fontă, șine de cale ferată, produse metalice, macarale, motoare e- lectrice, turbine hidro și termoener- getice, echipamente industriale, li se adaugă în viitorul plan cincinal motoare navale de tip diesel, excavatoare gigant, noi profile, din cele mai pretehțioase, de laminate, noi tipuri de turbire (bulb și Francis), echipamente industriale pe care numai u- zina cu muncitori de cea mai înaltă

— Cum se acționează pentru remedierea acestor neajunsuri ?— în toate județele țării — pe baza hotărîrilor adoptate de comitetul executiv al CENTROCOOP — este în curs de aplicare un amplu program de măsuri care vizează. între altele. îmbunătățirea bazei tehnico- inateriale a unităților, (există în a- cest scop un capitol special în planul de investiții al CENTROCOOP). pregătirea și calificarea lucrătorilor (in acest an au absolvit școlile cooperației alți 1 400 de meseriași), aprovizionarea mai bună a unităților cu materii și materiale, cu piese de schimb (apreciind sprijinul primit clin partea departamentelor furnizoare, solicităm in continuare concursul acestora pentru îmbunătățirea aprovizionării și dotării unităților noastre). Totodată, pentru a introduce o mai mare ordine și disciplină in activitatea de servire, pentru respectarea prețurilor și tarifelor, a termenelor de execuție și asigurarea unei calități corespunzătoare a lucrărilor, asigurăm — în afara controalelor inopinate exercitate pe baza programelor proprii ale fiecărei cooperative — acțiuni mai largi de control, inițiate fie de CENTROCOOP, fie de organele noastre județene....Serviciile rurale ale cooperației de consum sînt într-o continuă dezvoltare. în perspectiva următorilor cinci ani se prevede o dublare a volumului total al prestațiilor față de 1975 (ritmul de creștere a serviciilor rurale va depăși ritmul întregii grupe a serviciilor publice), urmînd ca In 1980 să se asigure în fiecare co

Magazinul universal din comuna Gluleștl — județul Maramureș

J Bps
3iil

mună cel puțin 18 categorii de servicii. Accentul se va pune pe activitățile de reparații radio și televizoare (se vor înființa 800 noi unități, ceea ce va asigura servirea, de către o unitate, a populației din două comune, in loc de cinci comune, cum se întîmplă in prezent). Reparații și construcții de locuințe și anexe gospodărești (volumul de activitate din acest sector se va dubla), repararea bunurilor de Uz casnic, electrice și electrotehnice (în 1980 va funcționa

cite o unitate la trei comune, față de una la 9 comune in prezent), reparații și recondiționări de mobilă (vor funcționa cel puțin două unități cu acest profil în fiecare cooperativă zonală) etc. O perspectivă care este de natură să bucure, pentru că — prin realizarea integrală a acestor prevederi —■ cerințele de servicii ale populației de la sate vor fi satisfăcute la un nivel superior.
Mîhai IONESCU

Alți primari răspund întrebărilor adresate în cadrul anchetei noastre

1. CU CE REALIZĂRI DEOSEBITE S-A ÎMBOGĂȚIT 

LOCALITATEA DV. ÎN ACTUALUL CINCINAL?

2. CARE SÎNT PRINCIPALELE OBIECTIVE PE CARE LE 

VEȚI ÎNSCRIE IN „ALBUMUL EDILÎTAR-GOSPO- 

DĂRESC" ÎN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST ?

3. CE PREOCUPĂRI IMEDIATE Șl DE PERSPECTIVĂ 

AVEȚI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALITĂȚII ?

i Gralatî, 4000Cu citeva zile In urmă s-a născut Dorina Andronic, cel de-al 4 000-lea copil venit pe lume in acest an la Galați. Părinții ei sint Gheorghe Andronic, lăcătuș la întreprinderea de construcții și montaje siderurgice Galați, și Neculina Andronic, țesătoare la cooperativa „Muncă și artă".acesta, a 4 000-a înregistrare a unui nou născut în Galați făcut cu o săptămină mai devreme decit anul trecut. Și o coincidență : ca și anul trecut, 4 000-lea este tot fetiță.
O remarcă : în anul

Vacantă
s-aal

„fo subteran — mai . 

mult cărbune; ia 
suprafață — mai multă 

frumusețe11CLEMENT NEGRUȚ, primarul municipiului Petroșani : Mai întîi, aș aminti sporirea capacității de producție a minelor din Valea Jiului cu peste 1 500 000 tone cărbune pe an. Apoi, deschiderea de noi mine și dezvoltarea întreprinderilor existente. în domeniul edilitar-social, municipiul nostru s-a îmbogățit, printre altele, cu peste 5 400 de noi a- partamente, două licee, 5 școli cu un total de 72 săli de clasă, 4 ateliere și laboratoare-școalâ, mai multe creșe și grădinițe — care însumează aproape 1 000 locuri — Ia Petroșani, Petrila, Lupeni, Vulcan și Uricani. Au mai fost date în folosință un club-cinematograf (la U- ricani) și două moteluri moderne. în timp ce spațiile comerciale amenajate la parterul blocurilor au crescut cu peste 1 000 mp.în preocupările noastre imediate și de perspectivă se află, pe prim-plan, înfăptuirea programului stabilit la indicația secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu privire la sporirea substanțială a producției de cărbune cocsificabil, pentru diminuarea importului în condițiile promovării unor tehnologii avansate In minele noastre. Pe plan social, acordăm o atenție sporită lucrărilor de la noul și modernul spi- tal-policlinică (cu 700 locuri), ce se construiește la Petroșani și care va fi dat in folosință în anul viitor. Ne preocupăm, de asemenea, de crearea condițiilor pentru termoficarea localităților miniere de pe Valea Jiului. fapt care — odată cu creșterea confortului — va conduce la reducerea substanțială a consumului de cărbune și a surselor de poluare a atmosferei. Vom continua acțiunile
®

de îndiguiri, canalizări și modernizări de străzi și drumuri, de sistematizare a localităților. în cadrul a- celorași preocupări de perspectivă se înscriu, totodată, noi construcții : 3 000 de apartamente. 700 noi locuri în grădinițe, circa 100 săli de clasă și de gimnastică, un stadion cu 15 000 locuri (la Petroșani), două noi cinematografe (la Vulcan și Petroșani). De asemenea, vom extinde rețeaua comercială a municipiului cu peste 5 000 mp. Pe scurt, după cum vedeți. in subteran sintem preocupați să dam cit mai mult cărbune : la suprafață, să dăm cit mai multă frumusețe localităților.
Âpar mereu construcții 
in tirgui unde altădată 

nu se întâmpla nimicION BĂLUȚA, primarul municipiului Focșani : Orașul nostru n-a avut niciodată — ca în acest cinci

nal — atîția oameni îmbrăcați în salopete de constructori. Cu ajutorul lor au fost puse în funcțiune numeroase obiective industriale noi : întreprinderea de dispozitive, stanțe, matrițe și scule așchietoare ; fabrica de plăci fibrolemnoase ; complexul modern de industrializare a cărnii ; fabrica de piine și cea de industrializare a laptelui ; fabrica de nutrețuri combinate ; secții noi ale industriei locale și cooperației meșteșugărești etc. în ritm cu construcțiile industriale, mereu apar și noutăți edilitare ; pentru oamenii muncii din municipiul nostru au fost date în folosință 5 000 de apartamente (practic, un orășel nou, cu o populație de peste 15 000 de locuitori) ; un spital modern și o policlinică ; 100 de noi săli de clasă ; un liceu pentru pregătirea cadrelor necesare industrializării lemnului, altul pentru construcții de mașini și prelucrarea metalelor, un liceu pedagogic.„Albumul edilitar-gospodăresc**  va

fi îmbogățit, pînă la 23 August, cu noi realizări. Munca patriotică a cetățenilor se materializează. între altele. in : construirea și modernizarea a peste 50 000 mp de străzi, extinderea spatiilor verzi cu încă 15 000 mp (în special in noile ansambluri de locuințe), plantarea a peste 20 000 pomi ornamentali și arbuști.în cadrul preocupărilor noastre imediate situăm terminarea in bune condiții a lucrărilor de investiții. Cincinalul viitor va însemna și o nouă etapă de realizări în domeniul social-cultural. al creșterii nivelului de trai al focșănenilor. Argumente ? Vom construi peste 8 000 de apartamente. iar în grădinițe numărul locurilor va crește cu încă 360, în creșe cu 700 de locuri ; vom con- ștruj. de asemenea, încă 35 săli de clasa, o sală de sțoort polivalentă (cu 1 000 locuri), un nou cinematograf și altele : se va îmbogăți și rețeaua comercială cu noi spatii de desfacere 
a mărfurilor. Atît noi, primăria, cit și cetățenii avem mult de lucru în perioada următoare.

Silueta modernă a casei de cultură din Petroșani

„încep cu barajul, 

pentru că el a pus avuția 

comunei la adăpost 

de năvala apelor"VASILE SASU, primarul comunei Călinești-Oaș, județul Satu-Mare : Transformările înnoitoare din viața acestei comune oșenești sint multe. Deasupra tuturor aș situa construcția pe teritoriul localității a celor mai

„Piața Unirii" din întineritut Focșani

mari lucrări de hidroameliorații din județ : barajul de pe rîul Tur și lacul de acumulare (cu un luciu de apă de 400 ha), care au pus definitiv capăt inundațiilor ce produceau mari pagube populației și economiei comunei. Ca să fie înțeleasă exact valoarea acestei realizări, trebuie sâ spun că numai în raza comunei noastre au fost puse la adăpost de pericolul revărsărilor de ape peste1 000 ha. Dar de avantajele lucrărilor de hidroameliorații beneficiază Și multe alte comune învecinate.Ce realizări proaspete vom înscrie In „albumul edilitar-social1* de 23 August ? Vom da în folosință primul bloc de locuințe din comună — destinat familiilor unor specialiști din agricultură, cadre didactice etc. — care este prevăzut la parter cu spatii pentru ateliere de prestări de servicii. Blocul și alte clădiri vor fi racordate la o centrală termică a- flată. de asemenea. în construcție, Vor mai fi terminate o școală cu două săli de clasă, lucrările de asfaltare a șoselei1 spre baraj pe incă2 km, cit și punctul sanitar din Le- chința.Zestrea edilitară a comunei se va îmbogăți, chiar in acest an. cu un noti magazin sătesc, iar în anul viitor*  cu un nou drum de piatră, de 3 km (ale cărui lucrări, se și desfășoară în ritm susținut). în anul viitor va Începe construcția unei tabere permanente de odihnă pentru pionieri. Proiectul se află în lucru pe planșeta .specialiștilor sătmăreni.
0 m s

în salopetă j
Cel mai mic are 16 ani, se nu- I 

mește Stânei Neagu, din comuna 
Rimnicelu, și este elev la Liceul | 
de construcții. Cel mai mare are 
27 de ani, pe nume Castel Vaciu; 
este strungar la întreprinderea .] 
de utilaj greu „Progresul"-Brăi
la. Primul este in vacanță, cel I 
de-al doilea in concediu de odih
nă. Împreună cu ei, incă 298 de 
tineri aflați in concediu ori in 
vacanță. In total : 300. Au ho
tărit să fie prezenți pe Șantie
rul județean al tineretului Gtă- 
dișlea-Racovița (Brăila). Au ho
tărit să construiască un dig 
rîul Buzău, 
de metri, și 
hotărit să-l 
in 12 zile.

pe 
in lungime de 1 200 
il construiesc. $i au 
termine nu in 14, ci

I

prudență...imprudențăîn drum spre satul Decea, loan Varga, din Mirăslău (Alba), care conducea un tractor cu remorcă, trebuia să treacă printr-o curbă cu vizibilitate redusă. Ca să nu se întimple vreun accident, a oprit și l-a rugat pe cooperatorul Kerekes Stefan să-l dirijeze. Apoi s-a urcat la volan și a pornit motorul ; din neatenție însă- a dat cu tractorul... chiar peste cel care-1 dirija, ac- cidentindu-1.Cinstea dinstrămoși9

Petru Otlăcan, cioban din co- I muna Macea (județul Arad), I păștea oile pe marginea șoselei 
| ce vine dinspre Curtlci și se in- I dreaptă spre graniță. După tre- I cerea unei motociclete, zărește I ceva pe asfalt : un portmoneu I cu 1 536 lei. două pașapoarte, 3 I bilete de avion și alte acte per

sonale. Evident. Ic predă miliției i care — la rindul ei — le inmi- i nează celui ce le plerduSg, un 
cetățean din R. 8. Cehoslovacă.

1 A doua zi, bucuros, fostul 
i păgubaș l-a ' călit at pe cioban, I l-a găsit și i-a oferit' drept' mul

țumire întreaga sumă de bani ce. 
se afla în portmoneu. „D-apațjj 
cum s-ar putea să primesc, ci- ' 
ne-a mai văzut la noi, din moși-I strămoși, să Se plătească 'cin
stea ? Mergi dumneata sănătos, 
șl vezi de bagă sama mai bine 
la acte" — a zis badea Petru.

(Urmare din pag. I) calificare le pot înscrie In opera lor de producție.Dacă revin pentru o clipă la proiectul viitoarei termocentrale din zona Anina și voi aminti că ea va folosi drept combustibil șisturile bituminoase aflate aci intr-un zăcă- mint apreciabil, nu putem să nu înțelegem profund cît de justă și înțeleaptă este politica partidului de folosire a tuturor resurselor energetice, a tuturor materiilor pri'me, cît de adine gospodărească și de prevăzătoare este concepția dezvoltării armonioase a tuturor zonelor patriei.De ce n-aș mărturisi, aș vrea să fiu și eu martor emoționat și mîn- dru la momentul solemn cînd se va inaugura noul laminor din Reșița, noua termocentrală din zona Anina, noua oțelărie electrică cu flux continuu și laminorul de Ia Oțelul Roșu.A rămas pentru mine un eveniment neuitat momentul cînd din Reșița a pornit spre Hidrocentrala de la Porțile de Fier una din marile ei turbine. Un mastodont pe zeci de roți purta pe platforma sa o turbină de un gabarit încă necunoscut străvechiului drum dintre Reșița și Orșova. Acum mă pregătesc sâ văd la Anina, mușcînd cu uriașele sale maxilare de oțel din zăcămintele_de șisturi bituminoase, excavatorul gigant fabricat la Bocșa. Mă pregătesc să văd cea dinții navă românească propulsată cu motoare navale fabricate la Reșița.Iată de ce, uscîndu-mi repede o lacrimă nostalgică sub ochelari, de cite ori mă gîndesc la meleagurile în care am copilărit, mă grăbesc să spun că leagănul meu este România socialistă, țara mea de dor și de vis întraripat, teritoriul rotund și harnic ca un știubei de albine, tă- rîmul fermecător pe care, sub conducerea partidului, îl face de la un an la altul mai frumos și bogat geniul creator al națiunii noastre socialiste..

(Urmare din pag. I)Din GAjlAȚI, Dan Plăeșu transmite :— Constructorii de nave gălăteni țin pasul cu tovarășii lor din Constanta. Dintre evenimentele recent petrecute aici remarcăm încheierea cuplării corpului platformei de foraj marin eu 5 zile mai devreme fată , de grafic, urmînd ca — prin eforturile Constructorilor ce lucrează la a- cest important obiectiv, din rîndul cărora amintim pe Gheorghe Irimes- cu, Nicu Macovei. Vasile Cristache, Ion Petrea, Ilie Marin, Darie Cris- tea, loan Avram — platforma să fie lansată în cinstea zilei de 23 August. Multe nave se află in stadii avansate de construcție. De pildă, două nave vor fi predate beneficiarului în acest trimestru. cu circa o lună înainte de termenul prevăzut. Se remarcă, de asemenea, intrarea în fabricație a unui nou tip de navă de 18 080 tdw, precum șl a navei de 55 000 tdw, care se construiește, în prezent, numai la Constanta. Valorificînd mai intens rezervele interne, sporindu-și eforturile, constructorii de nave de aici au hotărit să-și suplimenteze angajamentul inițial de a realiza în plus in acest an 

Șantierul naval Brăila — vedere generala

«

o producție globală de 15 milioane lei, cu incă 20 de milioane lei.— Care este suportul suplimentării angajamentelor ?— Succint, este vorba de adoptarea unor noi măsuri ce vizează devansarea graficelor de execuție la toate navele aflate în construcție.
Constructorii nava

— Cu ce realizări deosebite se mindrește colectivul șantierului naval BRĂILA ?— Trei premiere In fabricația românească de nave și instalații navale — transmite Mircea Bunea. Prima : registrul naval din Brăila a o- mologat un nou tip de bigă navală. Prin asimilarea acestui produs se renunță la import și se economisesc importante fonduri valutare. A doua: se află într-o fază avansată de construcție chingile cu electromagneți, care vor aduce economii de 1,5 milioane lei valută. Și, în sfîrșit. a treia: inginerii comuniști Petre Buleci și 

Iosif Livadaru, împreună cu tehnicianul Ion Tobă, au predat proiectul unui dispozitiv pentru prinderea tablelor în secții și a pro- filelor de rezistență. Toate vor fi în producție pînă la 23 August. De altfel, nu sint singurele succese. Redau citeva din acestea telegrafic.

La cheiul de armare al navelor a fost montată prima macara de 15 tone forță, iar alături este pregătit încă un remorcher de 1 200 C.P. Se află în stadiu avansat de finisaj cargourile de 4 500 tdw „Gheor- ghieni" și „Fălticeni". în citeva zile cargoul „Gheorghieni" va pleca in probe de marș la mare.— îmi încep relatarea de la Șantierul naval din DROBETA TURNU- SEVERIN — transmite Virgil Tătaru — cu evidențierea unei valoroase Inițiative lansate aici avind obiectivul : „Să lucrăm o zi pe săp- tămînă CU electrozi economisiți**.

— Care sînt rezultatele de pînă a- cum ?— Prin folosirea integrală a fiecărui electrod și realizarea unor cordoane de sudură de calitate superioară, s-a obținut o economie de electrozi cu care se poate realiza sudarea a două corpuri de șalandă de 500 mc.— Ce ne poți spune despre alte succese obținute la șantierul naval?— Deși colectivul șantierului în- tîmpină o serie de greutăți din cauza întirzierii de către constructor a unor lucrări de extindere si modernizare a bazei de producție, la locurile de muncă se acționează cu toată răspunderea pentru scurtarea ciclului de execuție a navelor. în acest ultim an al cincinalului se vor înregistra cele mai înalte ritmuri de producție : aproape două nave pe lună....Apropierea zilei de 23 August mobilizează și mai puternic eforturile constructorilor de nave, care, așa cum se desprinde din secvențele de mai sus, țin să onoreze prin importante succese marea sărbătoare, în folosul dezvoltării economice impetuoase a patriei noastre.
C. CORNE1IU
și corespondenții „Scînteii"

mai mulți că le „Dacia cetățeni, procură 1300“ inla al doi- trcilea — a putut.

„Chilipirul44 scump plătit »S-auzi și să nu crezi : un a- nume Dumitru Pantca a reușit să înșele promițindu-le autoturismul condiții de chilipir. De la unul a încasat 8 000 lei, de lea — 18 000, de la al 40 000, de la alții cit Pină cind, intr-o zr„.Judecătoria din Cluj-Napoca l-a condamnat la 3 ani închisoare pentru înșelăciune. Dar c6 căutau chilipirul n-au reproșeze chiar nimic ? cei să-șiNu numaifrîna eradefectă
Pe D.N. 1, spre Făgăraș, trecea 

in goană autocisterna 31—Pit— 
1080. In centrul comunei Șer- 
caia, șoferul — Gheorghe Căru- 
țașu, de la Întreprinderea viei 
și vinului Prahova — a apăsat 
pe frină. Aceasta, fiind defectă, 
nu a răspuns comenzii șl auto
cisterna s-a răsturnat intr-un 
șanț — care, in citeva clipe, s-a 
umplut cu țuică. Paguba se ri
dică la circa 160 000 lei — ceea 
ce înseamnă că vinovății (nu pot 
fi scoși din discuție nici cei care 
au permis plecarea autovehicu
lului in cursă fără o temeinică 
verificare tehnică) sint buni de 
plată...

Rubrică redactată de
Gîieorțjhe MITROI 
cu sprijinul »
corespondenților „Scinteii^j
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August — luna record pe toate șantierele
Calendarul „la zi" al unor Investiții chea 

la utilizarea optimii a tiiînnlui de teri

CULTURILE AGRICOLE
DIN MULTE ZONE ALE JĂRII 

AU NEVOIE DE APĂ
r Pe șantierele de investiții, activitatea atinge, de la o zi Ia alta, in aceas

tă lună a producției record, cote tot mai înalte. Vești de ultimă oră sosite la redacție confirmă faptul că, puternic mobilizați de sarcinile subliniate do tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, constructorii și montorii de pe numeroase șantiere, în strînsă conlucrare cu beneficiarii de investiții și furnizorii de utilaje, depun eforturi susținute, subordonate, in
primul rînd, accelerării ritmului de lucru, încadrării în graficele de execuție, intrării în funcțiune la termen și chiar mai devreme a noilor obiective și capacități de producție.Cum se acționează concret, pe șantiere, în aceste zile de „vîrf“, ce probleme se cer rezolvate pentru intensificarea ritmului de realizare a lucrărilor ? Iată constatările noastre pe două șantiere.

ARAD TELEAJEN

încălcarea angajamentului 
intr-un singur sens: 

devansarea termenului de execuțieTermenul prevăzut pentru darea în funcțiune a noii turnătorii de oțel, aparținind Întreprinderii de vagoane din Arad, este 31 decembrie a.c. Cunoscută fiind importanta deosebită pe care acest obiectiv o va avea în procesul de producție din întreprindere — capacitatea de turnare a pieselor din oțel se va dubla — să vedem eare este stadiul actual de execuție, care sînt premisele pentru respectarea termenului stabilit. în a- cest sens, Ing. loan Roșu, șeful serviciului investiții, ne-a spus : „Majoritatea lucrărilor sînt mult avansate șl aceasta datorită atît preocupărilor constructorului — Șantierul 1 Arad al I.C.I.M. Brașov, cit si ale beneficiarului pentru asigurarea unui ritm susținut de lucru pe șantier, in pofida unor greutăți întîmpinate la un moment dat. Mă refer, în acest sens, la faptul că noua capacitate se ridică in același perimetru cu . turnătoria actuală, care nu și-a Întrerupt nici un moment activitatea sa. Buna organizare a muncii pe șantier, conlucrarea permanentă dintre noi și constructor au făcut ca lucrările de construcții și montaj tehnologic să înregistreze, la ora actuală, un avans apreciabil față de grafice".într-adevăr, numeroase lucrări sînt aproape gata. Cuptorul electric principal este montat și se depun eforturi pentru pornirea lui. Totodată, se lucrează cu efective sporite la echiparea postului principal de transformare și, în curind, vor începe lucrările similare la postul de transformare propriu cuptorului de 3 tone. Și alte exemple demonstrează existența condițiilor ca, pină Ia 30 octombrie a.c., probele tehnologice să fie Încheiate si, imediat, să fie elaborată prima șarjă de producție. Tot atunci, așa cum indică mersul lucrărilor, vor fi terminate depozitul de

nisip, stația de prelucrare pentru a- mestec și formare și, parțial, linia de formare. „Devansarea termenului de punere în funcțiune a obiectivului reprezintă pentru noi și pentru constructor direcția principală de acțiune" — ne-a spus șeful serviciului de investiții.Pozitiv este faptul că marea majoritate a utilajelor au și sosit pe șantier. O parte din utilaje au fost e- xecutate prin autoutilare, cum sînt cele 3 cuptoare pentru uscat forme, un transportor pneumatic — proiectat după o concepție proprie — un tunel de sablaj, un cuptor de tratament termic în flux continuu. Mai mult decît atît, beneficiarul a venit în sprijinul constructorului, asigurîn- du-i unele materiale, executînd o serie de construcții metalice, mon- îînd volume importante de utilaje tehnologice. Bunăoară, ținînd cont de dificultățile ridicate de montajul instalațiilor de la noul cuptor de 3 tone, beneficiarul a format o echipă specială, condusă de maistrul Petru Ji- van, care participă acum efectiv la lucrările de montaj și care, după darea lui în funcțiune, va lucra la turnătorie asigurind întreținerea utilajelor.Pe șantierul noii turnătorii, deci, se desfășoară o activitate susținută pentru devansarea termenului de intrare in producție și respectarea angajamentului asumat. Se contează mult, în acest sens, pe promisiunea constructorului de a asigura efectivele de instalatori necesare grăbirii lucrărilor la partea electrică, ca și la cea de instalații termice și hidrotehnice. De altfel, o parte dintre aceste promisiuni au și început să prindă viată, constituind un argument temeinic că noua investiție se va alinia, intr-un timp șcurt, la startul producției.

fie ce lipsește principalul „material 
de construcție11: buna organizare ?în ultimul timp, mai ales în lunile iulie și august, ritmul de execuție a lucrărilor de pe șantierul Combinatului petrochimic din Teleajen s-a accelerat considerabil. Este vorba, e- vident, de semnul sigur și îmbucurător al redresării mersului lucrărilor de la acest mare obiectiv. Meritul principal al acestui reviriment, care șe consolidează cu fiecare zi, revine montorilor. Analiza graficelor „la zi" arată că la instalațiile „DAV“, de hidrofinare petrol-motdrină, la piroliză, la desulfurare gaze, planul pe 7 luni Ia montajul tehnologic a fost depășit cu circa Al milioane Iei. „Un început bun, aprecia dr. ing. Dumitru Iorga, directorul combinatului. Din păcate, dacă ne referim insă la întreaga platformă, ritmul de lucru nu ne satisface și nu-1 poate mulțumi nici pe constructor — Trustul de construcții industriale din Ploiești. Spun acest lucru, deoarece în unele locuri ca. de pildă, la instalația de reformare catalitică, lucrările sint mult rămase în urmă. E drept, o serie de proiecte de execuție au sosit .cu întîrziere pe.șantier, dar a- cest lucru nu-1 absolvă cîtuși de puțin pe constructor pentru faptul că încă nu s-a hotărit să aplice acele măsuri menite să ducă la intensificarea ritmului lucrărilor".De justețea acestor observații a- veam să ne convingem puțin mai’ tîrziu chiar pe șantier. Deși într-o ședință de comandament s-a propus ca, acolo unde există front larg de lucru să se lucreze în două schimburi, iar acest lucru este pe deplin posibil la stația de epurare a apelor, de apă demineralizată, Ia piroliză. această hotărîre n-a fost pusă încă în practică. Dimpotrivă, sint încă destule cazuri in care constructorii părăsesc lucrul înainte de sfîrșitul programului. Prima consecință ? Rămînerile in urmă fată de prevederile de plan au sporit, in ultima perioadă de timp, la 7 milioane lei. Mai semnificativă decît această cifră este insă imaginea unui număr mare de lu

crări, la care stadiile fizice se situează sub prevederi.Am discutat despre acest ritm nesatisfăcător în care se mai muncește cu ingineri și maiștri de pe șantier. Recunoscînd faptul că sînt posibilități reale de impulsionare a execuției, aceștia ne-au arătat că sînt condiționați de asigurarea forței de muncă. La o analiză mai atentă, se poate constata însă că efectivele existente nu sînt folosite cum trebuie, se pierde încă timp cu destule treburi inutile, iar sarcina de creștere a productivității muncii n-a fost îndeplinită din cauza organizării slabe a activității în numeroase puncte-cheie ale șantierului. Constructorul a mai arătat că eforturile sale sînt ținute în loc de neeliberarea unor amplasamente de către beneficiar. Este foarte adevărat, cum tot atît de adevărat este faptul că această investiție se execută în condiții deosebite : noul combinat se ridică în cadrul rafinăriei actuale, deja pusă în funcțiune. Ca atare. întregul teren este un păienjeniș subteran de țevi și conducte, ce se cer depistate cu grijă, deoarece producția nu poate fi oprită nici un moment. Sînt necesare, deci, lucrări complicate de deviere sau de schimbări de soluții constructive. Beneficiarul nu are însă suficiente cadre specializate și nu posedă nici mașinile și utilajele pentru a acționa mai rapid. Chiar și în aceste condiții s-ar putea face mai mult. Numeroși constructori au a- rătat că, acolo unde este neapărată nevoie, ar putea fi imediat detașate forțe și mijloace tehnice din trustul ploieștean. După cum se observă, e vorba de introducerea, aici, a unui spirit mai înalt de colaborare, de a- sumarea, în comun, a responsabilităților impuse de activitatea pe care cei doi factori o desfășoară.La o analiză recentă cu cadrele de conducere din ministerele interesate — Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Construcțiilor Industriale — cu factori de răspundere de la Comitetul județean de partid Prahova, a reieșit că unele instalații, printre care se numără, in primul rînd. ,,DAV-ul“, pot fi puse in funcțiune cu cel puțin un trimestru mai devreme față de termenul stabilit în planul de stat. Directorul combinatului sublinia, in sprijinul a- cestor calcule, și faptul că utilajele sosesc în marea lor majoritate la termen. Este necesar, așadar, să se producă o adevărată „cotitură" în conlucrarea între cei doi factori principali și direct interesați de grabnica finalizare a acestei investiții — beneficiar și constructor — găsind împreună soluțiile optime cerute de depășirea dificultăților prin care trec acum lucrările. O ultimă chestiune : atît montorii, cit și beneficiarul fac un nou apel tovărășesc furnizorilor de utilaje restanțieri — întreprinderea „23 August" București — cu 7 rezervoare sferice, „I.M.U.C." București — cu 4 utilaje importante, absolut necesare acum la montaj, să depună toate eforturile și să le livreze cit mai repede, asigurind, astfel, importantei investiții de Ia Teleajen condițiile necesare intrării rapide in funcțiune.
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ZONA MUNTOASĂ

Cifrele înscrise pe hartâ aratâ rezervele de umiditate accesibild plantelor la cultura porumbului, în stratul de 
sol cuprins între 0 și 100 cm, la data de 10 august a.c.

• CE RECOMANDĂ SPECIALIȘTII PENTRU OR
GANIZAREA EFICIENTĂ A UDĂRILOR • CUM SE 
DESFĂȘOARĂ LUCRĂRILE ÎN CÎTEVA JUDEȚEîn această perioadă, culturile agricole au mare nevoie de apă. La porumb, de exemplu, după cum apreciază specialiștii, acum cind are loc depunerea substanțelor de rezervă în bob. aprovizionarea optimă cu apă este decisivă pentru obținerea de producții mari. Din datele Institutului de meteorologie și hidrologie rezultă că. intr-o bună parte a țării, ultimele ploi au refăcut rezerva de umiditate din sol. în perioada 8—10 august au căzut precipitații mai abundente in sud- vestul Banatului, unde cantitatea de apă a însumat 60 litri pe metrul pătrat. De asemenea, pină la 60 litri apă pe metrul pătrat s-au înregistrat în sud-estul Bărăganului. Cantități de apă cuprinse între 30 și 60 litri pe metrul pătrat au căzut in zona submontană a Munteniei și sud-estul Transilvaniei. în zona centrală a Do- brogei s-au înregistrat 50—60 litri, iar în rest —• sub 10 litri pe metrul pătrat. Cele mai mici cantități de

apă au căzut in Crișana, partea centrală a Banatului, podișul Moldovei — sub 10 litri la metrul pătrat. Așa cum rezultă din datele înscrise pe harta de mai sus— întocmită de Institutul de meteorologie și hidrologie— în unele zone ale țării rezervele de umiditate in sol la cultura porumbului sînt destul de mici, necesi- tind a fi completate prin irigații. Cele mai întinse suprafețe in care rezerva de umiditate este scăzută — 400—700 mc de apă la hectar — sint situate în Dobro- gea. sud-estul Bărăganului, estul Moldovei, sud-vestul Olteniei. Această situație impune ca organele de specialitate și conducătorii unităților agricole să se ocupe cu cea mai mare responsabilitate de continuarea lucrărilor de irigare a culturilor. Specialiștii din cadrul centrelor de avertizare au recomandat ca. în această fază a dezvoltării porumbului, să se ridice umiditatea solului pină la capacitatea de cimp.
TULCEA
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Puternică mobilizare de forțe la toote punctele-cheie de lucru ale noii turnătorii de oțel și fontă din cadrul 
l.U.C. „Grivița roșie” din Capitală Foto : E. Dichiseanu Crisîian ANTONESCU

Consîantin SSM2ON
Constantin CĂPRARU

In acest an și în viitorul cincinal, colectivelor de întreprinderi, specialiștilor din industria construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii le revin sarcini deosebit de importante in domeniul valorificării superioare a bazei de materii prime, îndeosebi din țară, diversificării producției corespunzător cerințelor economiei naționale și exportului, sporirii competitivității produselor pe piețele externe, creșterii substanțiale a aportului acestei importante ramuri industriale la asigurarea resurselor valutare ale țării. în contextul acestor exigențe formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara din 21—22 iulie a.c., adunarea generală a comuniștilor din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii a analizat modul în care se îndeplinește planul la export, a dezbătut măsurile ce trebuie întreprinse pentru recuperarea rămineri- lor în urmă, precum și pentru reducerea importurilor, respectarea termenelor contractuale și ridicarea calității produselor, pentru încheierea de noi contracte.Este de relevat că dezbaterile s-au caracterizat prin spirit comunist, pătruns de înaltă exigență și responsabilitate pentru îndeplinirea acestor sarcini. Vorbitorii au relevat critic și autocritic neajunsurile existente, au propus soluții oportune, eficiente pentru o serie de probleme, pentru îmbunătățirea radicală, neîntîrziată a activității de comerț exterior in cadrul ministerului, Astfel, cu toate că in perioada 1971—1974 ritmul mediu de creștere a exportului pe ansamblul unităților ministerului a fost de 23,6 la sută, s-a apreciat că acesta nu reflectă posibilitățile reale. nu este pe măsura condițiilor tehnice și materiale, a potențialului uman de care dispun unitățile de cercetare și producție din această ramură pentru realizarea unui comerț exterior mult sporit, mai diversificat, mai eficient.— Dacă ne referim la deficiențele activității noastre, trebuie să pornim de la modul cum am pregătit îndeplinirea planului de export — a spus ing. Alexandru Mărgăritescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, Trebuie să recunoaștem

că a existat adesea o mai mare preocupare pentru realizări globale decît pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de export. Așa, de pildă, putem spune că in acest an, pe ansamblul ministerului, 65 la sută din produse sint noi sau modernizate. Dar, de fapt, în asimilarea produselor noi, inclusiv a celor realizate pe bază de licențe cumpărate din străinătate, s-a ținut seama mai puțin de faptul că ele vor trebui livrate și la export. De acum înainte, la întoc-

astfel ca diferitele variante solicitate să poată fi oferite cu promptitudine.Completînd ideea necesității adaptării mai rapide a producției la cerințele pieței externe, ing. Daniel 
Șuteu, directorul întreprinderii de comerț exterior „Electroexportirn- port — a remarcat : „întreprinderile productive trebuie să fie mai receptive, să acorde prioritatea cuvenită produselor pentru export, să se preocupe de realizarea acestor produse la un nivel calitativ corespun-

mai mult sporadic pe unele piețe. De asemenea, in anumite întreprinderi persistă încă concepția greșită că a face export înseamnă numai a livra la termen un produs, omițîn- du-se că aceeași atenție trebuie a- cordată asigurării pieselor de schimb, activității de service, de asistență tehnică.— Trebuie să recunoaștem deschis că unele rezultate necorespunzătoare pe care le-am înregistrat in activitatea de comerț exterior nu le pu-
Autoexigență în exercitarea competențelor 

privind importul și exportul
Adunarea generală a comuniștilor de la Ministerul Industriei Construcțiilor de 

Mașini-Uneiîe și Electrotehnicii

mirea programelor de asimilare trebuie să se analizeze obligatoriu cerințele desfacerii produselor nu numai în țară, ci și pe piețele externe. O preocupare mai stăruitoare trebuie să dovedim și pentru asimilarea unor produse care înlocuiesc importul și, in acest sens, vom acorda un credit mai mare tehnologiilor proprii, realizării prin autoutilare a unor obiective de investiții, fabricării produselor de serie mică, ce se importau pînă acum, în secții de microproduc- ție — organizate atît in institute de cercetări, cit și in întreprinderile productive.— Este bine să asimilăm acele produse cerute la export, dar tot atît de important este să scurtăm timpul care trece de la înregistrarea solicitărilor pieței externe și pină la fabricarea produsului — a precizat ing. Valeriu Stanciu, din direcția tehnică. în acest sens, consider că trebuie neîntirziat luate măsuri pentru intensificarea tipizării subansamble- lor și reperelor la anumite produse,

zător. Pentru că, in cele din urmă, eficiența unor tratative comerciale, unor contracte de comerț exterior încheiate depinde de produsele pe care le oferim și 16 vindem".— în relațiile dintre unitățile și organele de specialitate care se o- cupă de comerțul exterior sint multe neajunsuri organizatorice la ora actuală — a spus ing. Gheorghe Bol- 
dur, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii. Se poate vorbi astfel despre o colaborare defectuoasă între centrale industriale, unități producătoare, întreprinderi de comerț exterior. De aceea, o serie de probleme nu sint rezolvate de cei care au atribuții in acest sens, fiind „împinse" la minister. Consecința : în- tîrzierea luării deciziei — fapt care, în comerțul exterior, poate duce la pierderea unei tranzacții, a unei piețe, a unui contract. Totodată, nu trebuie trecute cu vederea anumite deficiențe în prospectarea și studiul piețelor, activitate care nu a avut un caracter sistematic, ci s-a desfășurat

tem trece pe seama unor cauze o- biective ; ele se datoresc unor carențe ale propriei noastre activități — a ținut să precizeze de la bun început, in cuvintul său, ing. Constan
tin Ionescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii. Recunoscînd cu luciditate acest lucru, trebuie să ne îndreptăm, in primul rînd. atenția asupra îmbunătățirii organizării activității de comerț exterior. Ministerul și centralele din subordinea ministerului nu trebuie să fie simpli înregistratori ai problemelor, ci să acționeze nemijlocit in întreprinderile producătoare sau de comerț exterior pentru perfecționarea organizării acestora ; trebuie să eliminăm birocratismul, circulația fără rost a hirtiilor. în același timp, trebuie să ne punem la punct concepția generală privind activitatea de comerț exterior, strategia și tactica pe care le vom folosi, pentru a nu acționa la întimplare așteptind să ni se facă comenzi, așa cum s-au petrecut lucrurile intr-un șir de ca-

Pe întreg teritoriul județului cea, deficitul de umiditate din variază intre 1 000 metri cubi la tar la metri ceasta partid suri care să asigure atit exploatarea la întreaga capacitate a sistemelor de irigații — care însumează circa 52 000 hectare — cit și folosirea tuturor resurselor locale pentru udarea unor suprafețe, mai mari decit cele amenajate. Aplicind cu operativitate a- ceste măsuri, multe cooperative agricole, printre care cele din Zebil. Eni- sala, Agighiol, Dunavăț, Mahmudia, Beștepe etc. au reușit să aplice udări pe suprafețe mai mari decît cele planificate. Preocuparea pentru irigarea unor suprafețe cit mai mari există in

culturile prăsitoare, și cubi la lucerna. Analizind a- situațic, comitetul județean de a stabilit un program de mă-

zuri, nent feri ci pentru a cunoaște cerințele pieței externe produse competitive. întreprinderile de comerț exterior din subordinea ministerului au incă o slabă legătură cu producția, nu cunosc condițiile de fabricație. Se cere, de asemenea, combătută cu toată fermitatea practica de a face export de produse pentru fabricarea cărora s-au folosit materiale, piese, suban- samble de valori importante procurate din import. Să avem mai multă încredere in forțele proprii, să curmăm mentalitatea că producția electronică, electrotehnică, de mecanică fină nu se poate realiza decit cu importuri mari.în adunare au fost relevate și alte aspecte ale activității de comerț exterior, au fost propuse soluții și măsuri pentru îmbunătățirea radicală a activității de comerț exterior din cadrul ministerului. De asemenea, s-a arătat faptul că munca politică și organizatorică desfășurată de comitetul de partid din minister nu a fost întotdeauna pe măsura cerințelor, că nu s-a urmărit cu perseverență modul in care comuniștii îndeplinesc le revin in terior.Adunarea concret de vizează imprimarea unei noi in activitatea de comerț exterior a ministerului, în spiritul indicațiilor și sarcinilor subliniate de secretarul general al partidului la Plenara din 21—22 iulie a.c. Principalul obiectiv il constituie orientarea permanentă a intreprinderilor asupra asimilării și realizării acelor produse care sînt solicitate pe piețele externe și care asigură o eficiență sporită exportului, precum și . promovarea u- nei politici raționale de importuri, în strictă conformitate cu necesitățile obiective ale producției în această ramură. . Participanții la adunare și-au exprimat hotărirea de a elimina cu rapiditate neajunsurile care s-au făcut simțite și de a ridica pe un plan superior întreaga activitate în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin viitorului cincinal in merțului exterior.

perma- și a o-

își atribuțiile și sarcinile ce domeniul comerțului ex-a stabilit un măsuri care, în program esență, concepții

riguroase a din Directivele domeniul co
C. CÂRLAN

multe alte unități. Investigația noastră iși propune insă să reliefeze cite- va aspecte care fac notă discordantă cu aceste preocupări.Condiția esențială a exploatării eficiente a sistemelor de irigații o constituie respectarea ciclului de revenire cu udări pe aceeași suprafață, în sistemele de irigații din Tulcea se poate aplica o udare o dată la 10—12 zile. Din datele existente la I.E.L.I.F. Tulcea, rezultă că in cele mai multe cazuri acest ciclu de revenire aproape se dublează. Așa se explică faptul că in anumite sisteme moderne de irigații s-a ajuns la un deficit de umiditate apropiat de coeficientul de ofilire al plantelor. O atare situație a fost determinată de aplicarea defectuoasă a udărilor încă de la începerea campaniei de irigații. Datele arată că udarea I s-a făcut pe toată suprafața, udarea a Il-a - ceva mai mult de jumătate, in ce udarea a IlI-a și a IV-a realizat in proporție de 30 și, pectiv, 8 la sută din prevederi, năoară, numai în ultimele două tămini, din cele 36 000 ha, programate a se iriga, pe 10 000 ha nu s-au făcut udări.Cauzele sint multiple. Ne referim, în primul rind, la numeroasele defecțiuni și avarii apărute la canale, conducte ingropate sub presiune, stații de pompare etc., greunează funcționarea sistemelor, ducînd la treruperi în alimentarea Forțele repartizate în ; în cadrul sistemelor se insă a fi depășite de avalanșa defec-
GALAȚI

- pe timp s-au res- Bu- săp-

care în- normală a desei cu acest dovedescîn- apă. scop

țiunilor. Așa se explică de ce la unitățile agricole Frecăței, Poșta, Mihail Kogălniceanu. Jurilovca, Mineri și altele, din sistemele Babadag, Sud— Razelm și Mahmudia, înlăturarea ultimelor avarii au durat intre 4 și 7 zile, cu toate consecințele care decurg de aici asupra realizării programului de udări.Nerealizarea programului de udări se datorește, pe de altă parte, și modului defectuos de alimentare cu energie electrică a sistemelor de irigații. O situație statistică întocmită de întreprinderea județeană de specialitate relevă că, numai în luna iulie, ca urmare a întreruperilor de curent nu au putut fi irigat» circa 6 000 hectare.Chiar și în este asigurată, totdeauna la După cum ne spunea Rosemarie Draghiș, șefa de avertizare a sistemului Babadag, în majoritatea unităților agricole din sistem nu se irigă noaptea. In loc de 20 de ore pe zi — timp în care ar trebui efectuate două mutări ale aripilor de udare — la cooperativele agricole Babadag, Mihai Bravu, Tres- tenic, I.A.S. Mihail Kogălniceanu s» irigă, de regulă, numai 10—12 ore pa zi. Pe de altă parte, multe cooperative agricole, cum ar fi cele din Poșta. Turda, Iazurile. Cataloi, Frecăței, 6 Martie. Sarinasuf, nu-și pot realiza săptămînal programele de udări atit din lipsa unor utilaje de udare pe care nu și le-au procurat nici pină acum, cit și datorită neasi- gurării numărului de udători, lipsei de motorină și defecțiunilor la echipamentele de udare mobilă.Este nevoie ca în fiecare unitate agricolă să se treacă la organizarea temeinică, în două schimburi, a activității de irigații, respectindu-se întocmai normele tehnice privind calitatea udărilor.
Aurel PAPADIUC 
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unitățile ea nu rădăcina ne unde apa ajunge in- plantelor. tovarășa sectorului

în sistemele mari eforturile
sînt prea miciGalați, ultimele ridicate, din sol insuficiența săptămini, consumul de către de

lipsa carburanților la coope-in județul ploilor din temperaturile sporit de apă plante au determinat organelespecialitate să ia măsuri de intensificare a irigării culturilor. Ca urmare, pină la 8 august fusese administrată prima udare pe întreaga suprafață de 37 400 ha amenajată pentru irigații. Udarea a doua s-a făcut in proporție de 90 la sută ; a treia — 67 la sută ; a patra — 33 la sută, iar a cincea — circa 10 la sută din suprafața amenajată pentru irigații și cultivată cu porumb pentru boabe în cultura I și a Il-a, cu legume, lucerna etc. în ce privește realizarea planului zilnic de udări se constată o situație cu totul anormală. în amenajările locale planul zilnic a fost depășit în ultima săptămină (2—8 august), realizîndu-se 455 ha pe zi, față de planul de 448 ha, iar prevederile pentru întreaga săptămină, de asemenea, au fost depășite, realizîndu-se 3190 ha față de planul de 3 136 ha. în schimb, in sistemele mari planul de udări nu a fost realizat : zilnic s-au irigat 1 307 hectare, față de 1 522 ha cit era prevăzut. Ne- îndeplinirea planului de udări are la bază cauze ce țin de organizarea

muncii :rativele Munteni. Cosmești, „Voința"- Tecuci. „Unirea“-Nicorești etc., nea- sigurarea forței de muncă (mînuitori de aripi de ploaie, mecanici pentru schimbul al II-lea) la cooperativei» Smirdan, Braniștea, Vînători ș.a.Dincolo de aceste neajunsuri trebuie remarcată activitatea, în general bună, desfășurată în majoritatea unităților agricole. După cum remarca Emanoil Bujoreanu, inginer- șef la întreprinderea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Galați, în sistemul de irigații Tecuci- Nicorești, cu o suprafață amenajată de 14 000 ha, activitatea este bine organizată in aproape toate unitățile. Și in sistemele locale se lucrează bine. în majoritatea unităților (Măs- tăcani, Cerțești, Corod. Umbrărești), se constată o vie preocupare, atît în ce privește întocmirea programelor de udări, cit și respectarea acestora. Comandamentul județean a adoptat recent un plan de măsuri pentru combaterea efectelor secetei în care sînt stabilite sarcini și măsuri concrete pentru toate comandamentele comunale, unitățile agricole și întreprinderile.
Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteij"
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'Analiza stagiunii teatrale 1974—1975 (vezi articolele din „Scînteia" nr. 10 241 și 10 251) n-ar putea fi totuși cuprinzătoare în afara- discutării relației teatru-public, relație în care se materializează finalitatea educativă complexă pe care trebuie s-o realizeze textul dramatic și spectacolul teatral. Factor modelator al conștiinței sociale, acesta din urmă n-a avut niciodată numai o valoare estetică în sine și nici n-a putut fi judecat în afara receptării sale de către public. Cu atit mai mult astăzi, cînd omul își făurește în mod conștient istoria, civilizația materială și spirituală a societății socialiste, făurin- du-se totodată pe sine ca om de tip nou, cu o înaintată conștiință politică, revoluționară, spectacolul teatral n-ar putea fi judecat rupt de ecoul său în rindul maselor de spectatori.O primă constatare privind relația teatru-public și dirijarea conștientă a acestei relații este aceea a creșterii continue, în ultimii trei ani, a numărului de spectatori din întreaga țară, infirmindu-se astfel, cel puțin la noi, orice umbră de scepticism în legătură cu soarta teatrului. Dar, dacă global s-a ajuns la această creștere continuă, nu înseamnă că ea se înregistrează la toate teatrele dramatice din țară, că nu mai sînt teatre care duc lipsă de spectatori. Explicațiile sînt, bineînțeles, multiple ; ele țin deopotrivă de structura repertoriului, de gradul de interes real pe care acesta îl poate determina în rindul publicului. Dar explicațiile trebuie căutate și în structura dinamică a relației teatru-public.Marea majoritate a teatrelor noastre nu mai așteaptă pasiv ca lumea să vină în sala de spectacol. Ele au trecut la o nouă concepție asupra acestei relații, în care teatrul devine un factor activ : nu numai publicul trebuie să cunoască drumul spre teatru, ci și teatrul are datoria să găsească drumul spre public. Aceasta presupune, în primul rind, o bună cunoaștere a publicului. Ea nu se poate realiza doar prin chestionare și sondaje întîmplătoare, făcute la intrarea sau ieșirea din sală, ci necesită o largă diversificare a formelor de contact cu publicul, în afara prezentării spectacolelor propriu-zise, de la sediu. Iar teatrele care realizează depășiri ale numărului de spectatori
Doi pictore chilieni expun la sala Ddtes 

Mesajul cald al artei
militanteO manifestare inedită, de real interes, este găzduită, în aceste zile, ia sala Dalles, în holul Universității populare. Doi artiști chilieni, Merba — Mercedes Baranona Judith Ojeda — și Lusan — Luis Sanchez Venegas, refu- giați politici în țara noastră — unde se bucură de tradiționala ospitalitate oferită de poporul nostru celor care au de suferit de pe urma ideilor lor, de condiții pentru a desfășura o activitate pe măsura înclinațiilor personale, inclusiv cele de ordin artistic —• își prezintă lucrările într-o cuprinzătoare expoziție. Realizate, în majoritate, cu prilejul parcurgerii unui impresionant itinerar latino-american — Chile, Argentina, Bolivia, Columbia, Cuba, Costa- Rica, Ecuador, Mexic, Nicaragua, Peru, San- to-Domingo, Uruguay, Venezuela — lucrările alcătuiesc un album al peisajului, al realităților sociale din a- ceastă parte a lumii. Ele ne aduc imaginile unor țări și popoare văzute de doi oameni și artiști cu o experiență puternic marcată de participarea la procesele sociale din țara lor de origine.Acuarelele semnate de Merba compun cu o permanentă pasiune pentru detaliu, dar și

cu forță de transfigurare, un reportaj cu numeroase pagini în care notația atentă, exactă a peisajului și oamenilor este dublată de capacitatea de a transforma cîmpul compozițiilor în spații de meditație. Orașele sud-americane, cu o arhitectură originală, priveliștile montane, figurile umane sînt scăldate într-o lumină
Gemet 
plastic

proaspătă, vie, caracteristică, decisivă în conturarea zestrei de sensibilitate a artistei. Preferința pentru a- cuarelă pare să vină din nevoia de luminozitate. de puritate a tonurilor, apte să instaureze o atmosferă poetică, în care motivele desenate cu o linie precisă să ciștige în pregnanță.Pictura lui Lusan se leagă și prin motiv și prin tehnică de tradițiile artei și artizanatului din țara sa. Pictorul folosește panouri subțiri de lemn pe care personajele — portretul este domeniul său predilect — se detașează în relief. A- ceastă tehnică îl ajută pe artist în efortul său de accentuare a prezenței personajului
COMERȚULO formă modernă de comerț vă oferă posibilitatea de a procura prin poștă unele articole de îmbrăcăminte și uz casnic, electrotehnice etc., pl’ata făcin- du-se la primirea coletului.Expediați comanda printr-o carte poștală pe adresa : 

— în București : Teatrul Național, teatrele Nottara, Mic, de Comedie, Ion Creangă, iar în țară, teatrele naționale din Craiova și Iași (ultimul fără a folosi o bună bucată de vreme sala de la sediu, aflată în renovare) sau teatrele din Baia Mare și Birlad — sînt și cele care se preocupă cel mai mult de diversificarea dialogului cu publicul.Fără îndoială că preocupări de a- ceastă natură există și la alte teatre din tară, la Bacău și Galați, la Petroșani sau la Turda, fără însă ca rezultatele să fie satisfăcătoare. Aceasta. poate, și pentru că uneori se uită că eficienta întîlnirilor cu publicul în afara sediului, ca și a discuțiilor de după spectacol depinde de buna lor 
însemnări pe marginea stagiunii 

teatrale 1974 —1975
pregătire ; nu în sensul de a „pregăti" spectatorii care „să ia cuvîn- tul", ci de a pregăti efectiv desfășurarea întilnirii în vederea unui a- numit scop, de a-i da personalitate, prin competenta celor care conduc și susțin discuțiile, discuții cărora trebuie să li se asigure un caracter sincer, deschis, de lucru, pornindu-se de la necesitatea cunoașterii reciproce între teatru și public.Un rol activ în stimularea diversificării relației teatru-public l-au avut tinerele filiale ale A.T.M.-ului (există, în momentul de față, douăzeci de asemenea filiale) care au organizat numeroase întîlniri și dezbateri ale activității teatrelor, în prezența publicului și cu participarea efectivă a acestuia la discuții. Parti- cipînd, alături de alte instituții și organizații locale, la numeroase manifestări culturale cu caracter complex, organizînd ele însele recitaluri dramatice și seri de poezie, montînd spectacole și facilîtînd activitatea de turnee, filialele A.T.M. — ca organizații profesionale ale oamenilor de teatru și muzică — au dovedit că dispun de suficiente resurse de inițiativă pentru a diversifica în continuare contactul cu publicul.

reprezentat. Coloritul cuprinde O gamă completă. cu deschideri și închideri neașteptate de ton. Galeria de personaje realizată de Lusan ne evocă trăsăturile umane caracteristice respectivelor popoare. Totodată, pictorul își îndreaptă a- tenția spre personalități ale istoriei, ale luptelor sociale din țările latino-amcricane. în timpul petrecut în România, Lusan a realizat citeva lucrări inspirate din istoria poporului nostru, dintre care una — un portret al lui Ștefan cel Mare, — este inclusă în prezenta selecție.Expoziția celor doi artiști chilieni oferă publicului nostru, odată cu numeroase date documentare, expresia atașamentului pentru universul uman, pentru natura țărilor latino-americane, pentru tendințele și procesele înnoitoare ce se produc la scara întregului continent. Expoziția, mărturie a unei arte angajate, vorbește elocvent despre vitalitatea și continuitatea creației artistice a unui popor cu o străveche cultură și civilizație, cu profunde aspirații spre libertate și progres, care, în ciuda tuturor vicisitudinilor, își vor găsi, cu siguranță, împlinirea.
Coăfstanîiro PRUT

UNIVERSALCOOP — Comerțul prin corespondență, București, str. Vulturi nr. 31, sectorul 4.Pentru a cunoaște produsele existente în depozit, solicitați mai întii lista mărfurilor.Comanda trebuie să fie în valoare de minimum 100 lei.

O modalitate tot mai des uzitată în ultima stagiune este aceea a spectacolelor cedate unor întreprinderi și instituții, școli sau organizații, ca și cea a reprezentațiilor care au loc în cluburile sau sălile instituțiilor și unităților economice. Precedate sau nu de expuneri, urmate însă de cele mai multe ori de discuții, aceste reprezentații au făcut ca teatrul să pătrundă din ce în ce mai des și mai bine în mijlocul oamenilor muncii din marile întreprinderi industriale („Republica", „Vulcan", „Gri- vița roșie", „Tricodava" din Capitală. „Rulmentul". „Tractorul", „Steagul roșu" din Brașov, întreprinderea de vagoane și uzinele „Strungul" din Arad, alte numeroase între

prinderi din Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Oradea etc.), în mijlocul elevilor și studenților.Organizarea microstagiunilor permanente în localitățile care nu dispun de instituții profesioniste de spectacol (Teatrul Nottara, la Slobozia). organizarea turneelor celor mai bune teatre din Capitală nu numai în marile centre urbane și universitare, ci și în alte localități, centre muncitorești (Tîrgoviște, Reghin, Gheor- ghe Gheorghiu-Dej, Drobeta Turnu- Severin, Oltenița, Alexandria, Focșani, Tulcea, Mediaș, Cîmpulung etc.) au condus la o considerabilă lărgire a publicului de teatru pe întreg teritoriul țării. Rezultate notabile din acest punct de vedere obțin și numeroase teatre din țară, între multele exemple care s-ar putea da fiind și acela al teatrului din Baia Mare, cu frecvente turnee la Zalău, Deva, Hunedoara, Călan, Cugir, Dr. Petru Groza, Tîrnăveni, Reghin ș.a.Nu putem omite, într-o cit de succintă enumerare, întîlnirile unor grupuri de actori, în afara teatrului, cu spectatorii virtuali sau cu cei pasionați de teatru (Teatrul Național și Teatrul Maghiar de Stat din Cluj- Napoca, Teatrul Nottara, Teatrul
n lumina Codului etic, societatea te întreabă: 

CUM TRĂIEȘTI, CUM MUNCEȘTI?
Cazul despre care este vorba a pus și mai pune încă o întrebare : cît timp îi trebuie și în ce împrejurări fricosul devine curajos ? Cînd adică se rupe starea de apatie, de acceptare tacită a unor situații nelalocul lor și cel în cauzăm pînă atunci martor tăcut și comod prin lipsa lui de intervenție, devine dintr-odată intolerant ca un semnal de alarmă. Să fim bine înțeleși : sesizarea unor neajunsuri este utilă oricînd, pentru a se face ordine, pentru a nu lăsa nici o neregulă să se perpetueze. De ce însă sesizarea anumitor stări de lucruri se produce uneori tîrziu, după mult timp de la ivirea lor ? Oare cei care le semnalează pătrunși de indignare, de o ciudată indignare... tardivă, nu le-au știut, n-au avut cunoștință despre cele întîmplate a- tunci cînd erau mai ușor de lămurit și de îndreptat ?...într-o zi, încă din primele ore ale dimineții, inginerul Aurel Aflat, directorul întreprinderii de valorificare a cerealelor și plantelor tehnice din Tulcea. s-a hotărît să taie nodul gordian. Adică să pună lucrurile Ia punct în privința șoferului de pe autoturismul conducerii. Așa că a fost chemată funcționara de la „Personal" :— începînd de azi, șoferul Zaha- ria e transferat disciplinar pe furgo- netă. Să se facă formele și să dea „Dacia" în primire...Și inspectorul de personal Orlansa Chirică s-a conformat întocmai : a alcătuit fără ezitare, chiar în aceeași zi, actul nr. 9261, pe care directorul l-a semnat, la fel de operativ, tot în ziua respectivă. Din precipitarea de a realiza cît mai repede „punerea la punct" a șoferului acuzat de „atitudine necorespunzătoare față de dispozițiile conducerii", nimeni n-a făcut efortul să observe un lucru elementar, care lumina de la început modul arbitrar în care s-a procedat : sancțiunea aplicată nici măcar nu este prevăzută în... legislația muncii !Vă întrebați cum se explică această anomalie și. în primul rind, în ce constă abaterea sancționatului, dacă a săvîrșit-o sau nu, și ce a zis omul în apărarea lui. Va fi fost, nu va fi fost vinovat șoferul Petre Zaharisi, nimeni nu s-a străduit — așa cum obligă legea — să cerceteze. Nici a- tunci, nici mai tîrziu, cînd lucrurile s-au încurcat și mai rău (de pildă, emiterea unei decizii antedatate prin care se încerca să se confere abuzului o formă legală : trecerea lui P.Z. ca absent la lucru cinci zile etc.). Nu vom stărui asupra acestor aspecte. întrunit ele au făcut deja o- biectul unor minuțioase verificări din partea organelor locale, inclusiv a 

Giulești etc.), patronarea unor cercuri de prieteni ai teatrului în întreprinderi, licee sau școli (Teatrul Ion Creangă). Pe de altă parte, numeroasele recitaluri și seri de poezie, organizate de teatre în întreprinderi și instituții, ca și spectacolele patriotice de sunet și lumină au diversificat la rindul lor modalitățile de contact cu publicul, ducînd .totodată la creșterea valorii educative a întregii activități teatrale. O mențiune specială se cuvine teatrului Ion Creangă pentru organizarea confe- rințelor-spectacol susținute de criticul Valentin Silvestru și actorii teatrului (regia Petre Bokor). Sugerăm, pentru noua stagiune, nu numai continuarea acestor conferințe-spectacol pe scena teatrului, ci și itinerarea lor în marile centre universitare și muncitorești din întreaga țară sau preluarea lor de către televiziune.Cu toate realizările menționate pînă acum, acest sector al vieții teatrale este în continuare susceptibil de evidente îmbunătățiri. De pildă, turneele teatrale se mai dovedeSc în multe cazuri interesate doar de realizarea planului economic, neglijînd conținutul educativ al spectacolelor cu care se adresează publicului din centrele muncitorești și de la sate ; nu se organizează încă destule acțiuni pentru atragerea spectatorilor tineri atît din oentrele industriale cît și din cele universitare ; relația cu publicul din școli este lăsată uneori exclusiv pe seama organizatorilor de spectacole, astfel incit elevii ajung cîteodată la reprezentații nepotrivite pentru vîrsta și sensibilitatea lor.Semnalarea carențelor existente nu trebuie să ne împiedice însă să remarcăm, ca o concluzie finală, că relația teatru-public a înregistrat în stagiunea trecută multe succese notabile. Ea comportă astăzi o nouă atitudine, mai activă, din partea majorității teatrelor noastre, pornind de la considerentul că în această relație nu se mai exprimă doar raporturi numerice, cantitative, ci și o substanțială îmbunătățire calitativă, ținînd de claritatea scopului urmărit, de creșterea eficienței politico- educative a întregii noastre activități teatrale.
Vidor PARHON

cplegiului de partid al comitetului județean, ca și a celor de la forul tutelar. Cert este că aceste măsuri au fost luate in flagrantă contradicție cu legea.Să ne oprim asupra a ceea ce am numit mai sus nodul gordian. Cu o zi înainte de amintita decizie, abia porniseră, după-amiază, spre Baba- dag (în mașină se mai aflau soția directorului, care mergea in vizită la niște prieteni, și uri inginer din centrală), că șoferul Zaharia a și comunicat vesțea deloc plăcută : mașina nu mai are benzină. Și n-are fiindcă, după cum știe prea bine.

dumnealui, tovarășul director, a e- puizat de mult cota afectată, iar el,, șoferul, s-a săturat să tot caute in stingă și-n dreapta benzină pe la alte mașini... Aceasta a fost „atitudinea necorespunzătoare față de dispozițiile conducerii". Ce s-a petrecut mai departe, ați văzut. în privința benzinei însă, omul spusese adevărul : cota de 180 litri afectată conform normelor legale privind raționalizarea consumului de carburanți, pentru o lună întreagă, se terminase, încă de la jumătatea luriii. Deci mașina folosită nerațional nu mai putea — conform,; legii — să circule pînă la începutul lunii următoare. Dar asta nu părea pentru conducătorul întreprinderii cine știe ce problemă :— Dacă într-adevăr n-avea benzină și nu se putea descurca, trebuia să-mi spună dinainte. în oraș făceam eu rost de undeva...Am reprodus întocmai explicația, după cum se va vedea și în cele ce urmează, nu întîmplător. Fiindcă ceea ce unește aceste amănunte, ceea ce se desprinde din ele și din altele de aceeași natură denunță o mentalitate și o înțelegere a atributelor funcției de conducere cu erori și consecințe profund dăunătoare. Cum ar putea fi înțeleasă poziția de conducător al unei unități altfel de- cît ca prim gospodar al averii obștii, ca prim-păzitor al legii și, prin forța

PROGRAMUL ILa sesiunea de admitere în învă- țămîntul superior din luna iulie a.c. a fost descoperită frauda gravă comisă de lectorul universitar Vasile Fodor de la Facultatea de drept a Universității București.Abuzînd de atribuțiile care i-au revenit în cadrul comisiei pentru concursul de admitere, acesta a încercat să faciliteze unor candidați
La început do an școlar,

O UNIFORMĂ NOUĂ

Și în acest an magazinele Ministerului Comerțului Interior sînt bine aprovizionate cu toate articolele vestimentare necesare elevilor la deschiderea noului an de învățămînt.Părinți ! Pentru copiii dv. vă 

exemplului, prim-educator al colectivului pe care-1 conduce ? De unde atunci, la directorul uneia din întreprinderile noastre, gîndul că pentru el legea ar fi cumva mai elastică, iar funcția — dătătoare de privilegii, cînd colectivitatea tocmai lui, tocmai celor învestiți cu atributele conducerii le pune în față — și pe bună dreptate 1 — exigențe mari ?— Da, este adevărat, și-mi recunosc greșeala în privința celor două curse, la Buzău și Mahmudia. Mi le-a imputat controlul și le-am plătit : 2 178 Iei ! Toate aceste recla-mații sînt însă o manevră a altcui

va, în realitate de împrejurarea cu Zaharia se folosesc alți oameni...Interlocutorul nostru are, prin urmare, dușmani. Abili și lipsiți de scrupule, care-1 pîndesc și abia așteaptă să-i afle vreo greșeală. Din- sul ? Este doar victima unor stranii coincidențe : la hotel „Delta" numai întîmplător s-a aflat într-o cameră unde se juca poker (dar de vreme ce n-a fost găsit cu cărțile in mină, n-a jucat, nu-i așa ?) ; la I.A.S. „M. Kogălniceanu" a nimerit tot întimplător, într-o după-amiază, și e drept că a rămas acolo cu șofer și mașină la scară pînă tîrziu, Ia citeva ceasuri bune după miezul nopții (dar a fost, firește, o coincidență, era tocmai a- niversarea puștiului unui amic — chiar dacă sărbătoritul, din pătucul lui de acasă, cale de... 18 km. habar n-avea cit de vîrtos e sărbătorit undeva, la camera oficială de la I.A.S.). Și așa mai departe. Fiindcă iată, foile de parcurs ale mașinii (înainte de data nefastă de 27 decembrie) sînt pline în aceeași lună de înapoieri la Tulcea la ore care de care mai tîrzii, după lungi popasuri și vizite pe la diverși amici din județ. Și alte curse mai lungi și mai vechi ; motiv pentru care, după verificarea Ia forul tutelar (Centrala de valorificare a cerealelor — cu sediul în București), s-a ajuns la con

trecerea prin fraudă a probelor scrise, fapt care a fost descoperit la timp. Au fost anulate lucrările de concurs ale candidaților respectivi, în legătură cu Vasile Fodor s-a hotărit îndepărtarea. lui definitivă din învățămînt și anularea oricărui drept de a desfășura activitate didactică.El a fost deferit organelor de urmărire penală competente.

stau la dispoziție toate modelele și mărimile de uniforme școlare.Alegînd din timp uniforma necesară copilului dv., evitați aglomerația în zilele premergătoare deschiderii școlii.

cluzia că directorului Aurel Aflat trebuie să i se impute curse nelegale în sumă de 9 931 de lei !— De ce n-ați sesizat toate aceste lucruri la vremea cuvenită ? Doar erați cel care le cunoștea cel mai bine. De ce abia după sancționare ?— Mi-a fost frică... ne-a răspuns Petre Zaharia. Am zis că e mai bine să nu mă pun rău cu directorul. Pe urmă m-am săturat să dau ore în șir, în frig, tîrcoale mașinii pe unde in- tirzia dumnealui și am început să trec pe foi ora și cursa reală. Cînd m-am trezit și cu sancțiunea aceea, n-a mai fost chip să tac.I-a trebuit mult să devină curajos! Și n-a devenit dccit atunci cînd au intervenit și motivele, în primul rind, motivele personale. Altfel, cine știe...Ne întîlnim, din păcate, încă destul de des cu această combativitate la comandă, născută din călcatul pe bătătură ; abia atunci se declanșează reacția de neîmpăcare cu abuzul. Pînă atunci... „tac și nu știu, nu văd nimic, ca să n-am probleme". Este adevărat și nu putem închide ochii că sînt și situații în care atitudinea deschisă, fermă, semnalarea unor neajunsuri pot atrage, în forme a- deseori disimulate, represalii împotriva celui care demască o stare de lucruri necorespunzătoare în lumina exigențelor eticii și echității noastre socialiste. Dar, indiferent de situație, lipsa de curaj este mai întii lipsă de atitudine, comoditate și acceptare tacită a unor lucruri nelalocul lor, numai pentru a nu avea probleme. Curajul este însă o stare de spirit activă — starea celui care n-are a se teme de nimic, care se știe tare pentru că are cugetul curat, care știe, este convins că adevărul și dreptatea sînt de partea Iui. Fiindcă — ceea ce o dovedește și cazul de față — oricîte piedici i s-ar pune temporar, oricît de alambicate ar fi justificările și încercările de escamotare. adevărul nu poate fi întunecat și se face lumină.P.S. : Și, cum era de așteptat, s-a făcut lumină. Iată ce ne comunică, într-o scrisoare recent primită la redacție. Comitetul județean de partid Tulcea : „întrucît tov. Aflat Aurel se face vinovat de încălcarea Statutului P.C.R. și a Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, secretariatul comitetului județean de partid a stabilit scoaterea lui din funcția de director, iar pe linie de partid a fost sancționat cu vot de blam cu avertisment".
Dinu POPESCU

9,00 Tcleșcoală.
10,00 Muzeul — cadru viu de edu

cație patriotică și estetică.
10.20 File de dicționar o Medaijen . 

Andrzej Wajda — a Filmul 
artistic „Fermecătorii ino
cenți".

12.15 Telex.
16,00 Volei masculin : România — 

Ungaria. (Transmisiune direc
tă din Sala sporturilor de la 
Constanța).

17.30 Telex.
17.35 Actualitatea cultural-artistlcă.
17.55 Muzică populară.
18.10 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
18.45 Melodii la malul mării.
19,00 Teleglob. Pakistan — coordo

natele dezvoltării.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Seară de teatru.
21.20 Viena pe... note. (Film mu

zical).
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial : „Inginerul Pron- 

ceatov" — producție a televi
ziunii sovietice.

20.45 Reportaj TV : „Izvoarele să
nătății".

21,00 Tezaur de cîntec românesc. 
Uvertura de concert.

21.30 Telex.
21.35 Baladă pentru acest pămlnt > 

Comana.
21,50 Din filmoteca TV : Tudor 

Arghezl. j

Acțiunea cultural-artistică desfășurată duminică sub genericul „Baia — file de istorie" se înscrie ca o Importantă reușită în șirul manifestărilor organizate în ultima vreme în județul Suceava, avînd ca scop cultivarea dragostei față de trecutul glorios de luptă al poporului nostru.La manifestare au luat parte tovarășul Miu Dobrescu, prim- secretar al comitetului județean de partid, activiști de partid și de stat, mii de oameni ai muncii. Cu acest prilej au fost vizitate expoziția de arheologie din epoca feudală (unde, alături de alte piese muzeale, rezultat al investigațiilor arheologice din localitate, a putut fi văzută pecetea tirgului Baia din vremea reședinței voievodale) și o expoziție de artă populară. De un deosebit interes s-a bucurat expoziția de artă plastică intitulată „Momente din viața lui Ștefan cel Mare". La spectacolul organizat în continuare și-au dat concursul corurile reunite din Baia, Boroaia, Putna și al casei de cultură din Suceava, precum și ansamblul folcloric „Hora". (Gh. Parascan).
OMAGIU ZILEI 
DE 23 AUGUSTîn cadrul acțiunilor politico- educative organizate de comitetul județean Bihor al Uniunii Tineretului Comunist, a început un lung turneu prin țară la care participă tineri uteciști din întregul județ, însoțiți de profesori de istorie și științe sociale. Punctul culminant al traseului îl va constitui întîlnirea de la muzeul de istorie al Republicii Socialiste România din București, cu tineri din întreprinderile și instituțiile Capitalei. (Dumitru Gâță).

★în întîmpinarea zilei de 23 August, la Palatul culturii din Ploiești a avut loc vernisajul expoziției de artă plastică „Oniar giu eliberării". Sint expuse aiA un număr de lucrări ale artiștilor prahoveni, care în forme și stiluri diferite au surprins ]Ri ■ pînză imagini, momente semrii— ficative din lupta pentru eliberarea patriei. De asemenea, este prezentată munca încordată depusă de poporul român în anii de după eliberare sub conducerea partidului, pentru refacere, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. (Constantin Căpraru).

i

TABĂRĂ
MARAMUREȘEANĂ 

DE CREAȚIELa Ocna Șugatag a avut loc închiderea taberei de creație; a artiștilor plastici amatori din județul Maramureș. Cei 50 de participant au executat, cu a- cest prilej, aproape 500 de lucrări care vor face obiectul rinei expoziții itinerante ce va' fi vernisată în cadrul manifestărilor găzduite de tradiționalul festival cultural-artistic „Toamna băimăreană". Tot cu acest prilej a fost constituită Asociația artiștilor plastici amatori din județul Maramureș, avindu-1 ca președinte de onoare pe artistul popular Ion Stan Pătraș din Săpința. (Gh. Moldovan).

Succesul sportMhr romani l

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISMCea de-a XXXIV-a ediție a Jocurilor balcanice de atletism s-a încheiat duminică seara, pe stadionul Republicii din București, cu victoria reprezentanților României, atît . în clasamentul final masculin, cit și în cel feminin.De-a lungul celor trei zile de întreceri, atleții noștri au cîștigat in total 14 titluri de campioni balcanici. în clasamentul masculin, atleții români au ocupat detașat primul loc cu 164 puncte. Pe locul secund, surprinzător, dar pe deplin meritat, echipa Greciei cu 122 p. Pe locurile următoare : 3. Iugoslavia — 113 p ; 4. Bulgaria — 102 p ; 5. Turcia — 7 p.La feminin : 1. România — 113 p ; 2. Bulgaria — 110.5 p ; 3. Iugoslavia — 67,5 p ; 4. Grecia — 33 p.

Din partea comitetului de organizare a Jocurilor balcanice au primit cupe pentru performanțele realizate atleții Carol Corbu (România), Dimitrios Kriteas (Grecia) și Luciano Susan] (Iugoslavia)., precum și atletele Argentina Menis (România), Ivanka Hristova (Bulgaria) și Niko- lina Stereva (Bulgaria).

care, in majoritatea lor, constituie noi recorduri naționale și balcanice, în ultima zi de întreceri. Anca Groza și-a adjudecat proba de 400 m mixt în 5’22’37/100, Adrian Horvat s-a clasat pe primul loc la 200 m spate cu timpul de 2T2”86/100, iar Valeria Vlăsceanu a terminat victorioasă cursa de 200 m spate în 2’31”56/100.

o Campionatele naționale de ciclism au continuat ieri pe șoseaua Bucu- rești-Ploiești cu desfășurarea probei pe echipe de 100 km contracrono- metru. Titlul a fost cucerit de echipa Dinamo (T. Vasile, M. Ra- mașcanu, I. Cosma, Ilie Valentin), care a realizat timpul de 2h 14’02” (medie orară 44,775 km). Pe locul doi : Olimpia — Constructorul (2h 20’50”). Cu o zi înainte, titlurile de campioni la semifond au fost cucerite de Mircea Ramașcanu — la seniori, Valentin Marin și Sorin Dumitrescu — la juniori.

Astăzi, campionatele programează proba de fond rezervată juniorilor.

KATAȚIECampionatele balcanice de natație, desfășurate la Salonic, s-au încheiat cu un remarcabil succes al echipelor României, care au cîștigat 16 medalii de aur, situîndu-se pe primul loc în clasamentul general. înaintea formațiilor Greciei, Bulgariei și Iugoslaviei. Performera competiției a fost înotătoarea româncă Anca Groza, învingătoare în 6 probe, cu timpuri

Record mondial la decatlonConcursul internațional de decatlon desfășurat la Eugene (S.U.A.) s-a încheiat cu victoria atletului american Bruce Jenner, care a stabilit rin nou record mondial cu performanța 8 524 puncte (ll”7/10 ; 48”7/10 ;7,17 m ; 2,01 m ; 15,54 m ; 14’6/10 ;de
50,00 m ; 4,70 m ; 65.50 m ; 4’16”6/10). Vechiul record, deținut de Nikolai Avilov (U.R.S.S.), era de 8 454 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Fred Dixon (S.U.A.) — 8 277 puncte și Nikolai Avilov (U.R.S.S.) — 8 211 puncte.

o Peste 100 de concurenți din 10 țări au participat la turneul internațional de lupte greco-romane „Memorialul Vladislav Pytlasinski". desfășurat Ia Varșovia. Dintre luptătorii români s-a remarcat Ion Dulică. clasat pe primul loc la categoria 57 kg, înaintea campionului bulgar Todor Kolev. învingător a fost și Ion Păun la categoria 62 kg. în timp ce Victor Dolipschi s-a clasat pe locul doi la categoria peste 100 kg. iar Nicu Ginea a ocupat locul 3 la categoria 52 kg.® Turneul feminin de handbal „Cupa Balaton", desfășurat Ia Vesz- prem (Ungaria), s-a încheiat cu victoria echipei Ungariei, învingătoare cu scorul de 17—14 (8—7) în finala susținută cu formația României. în meciul pentru locul 3, selecționata U.R.S.S. a dispus cu scorul de 19—15 (10—6) de echipa Cehoslovaciei.

B O O O O 

Actualitatea 
la fotbal

o Consfătuire cu antrenorii 
și conducătorii echipelor din 
divizia A o Componența Io

tului reprezentativIeri, la Federația de fotbal a avut loc o consfătuire cu antrenorii și conducătorii cluburilor și ai secțiilor cu echipe în divizia A. După analiza desfășurării campionatului precedent a urmat expunerea unor referate cu caracter tehnico-metodic, despre procesul de refacere, de instruire și joc.Cu același prilej s-a comunicat lotul reprezentativ A pentru prima acțiune de verificare din sezonul care începe —- meciul de la Torino, cu Juventus (20 august). Lotul e format din următorii 16 jucători : Ior- gulescu, Moraru — Cheran, Purima, Sandu Gabriel, Sătmăreanu II, Sa- meș, Anghelini — Dumitru, Dinu, Georgescu, Iordănescu — Lucescu, Sandu Mircea, Dobrin și Marcu.

Presa din Noua Zeelandă 
despre jocul 

rugbiștilor româniAUCKLAND 11 (Agerpres). — Presa sportivă din Noua Zeelaridă publică comentarii despre jocurile selecționatei române de rugbi, care întreprinde un turneu în această țară. considerată avind cel mai puternic rugbi din lume. După cum transmite corespondentul agenției Associated Press, reporterii sportivi s-au arătat plăcut surprinși de evoluția echipei române care a reușit să 1~- tingă la Hamilton, cu scorul de 14—9, redutabila formație Waikato. Peste 15 000 de spectatori, transmite același corespondent, au aplaudat jocul echipei României, din • rindul căreia s-au remarcat în mod deosebit Gheorghe Dumitru și mijlocașul Mircea Paraschiv. acesta infiltrîndu-se de multe ori irezistibil prin liniile de apărare ale gazdelor.
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La Palatul din Piața Victoriei au început luni după-amiază convorbirile oficiale dintre primul ministru ăl Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.Cei doi șefi de guverne și-au exprimat satisfacția față de dezvoltarea remarcabilă pe care au cunoscut-o în ultimii ani relațiile bilaterale — politice, economice, tehnico-științifi- ce și culturale — contribuția decisivă pe care au avut-o la extinderea și

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a Oferit un dineu oficial în onoarea primului ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda.Au participat Gheorghe Oprea, Ion
TOASTUL PRIMULUI MINISTRU 

AL GUVERNULUI ROMAN, 
MANEA MĂNESCU

TOASTUL PRIMULUI MINISTRU 

AL GUVERNULUI IRANIAN, 

AMIR ABBAS HOVEYDADupă ce a adresat, un cordial salut de bun venit în țara noastră primului ministru al Iranului, tovarășul Manea Mănescu a spus :Dezvoltarea fructuoasă pe multiple planuri a raporturilor prietenești româno-iraniene, în special din ultimii ani. poartă amprenta puternică, decisivă, a contribuției personale a conducătorilor țărilor noastre — președintele Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa Imperială Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, șahinșahul Iranului, care au definit coordonatele fundamentale ale acestor relații, orientările si direcțiile de acțiune pentru continua lor dezvoltare. în- tilnirile și convorbirile dintre Cei doi șefi de stat s-au înscris, de fiecare dată, ca momente istorice, memorabile în cronica legăturilor de prietenie și colaborare dintre România și Iran.Constatăm cu deplină satisfacție că relațiile bilaterale, in cele mai variate domenii, urmează un curs fericit. în spiritul Declarației solemne a Republicii Socialiste România și Iranului, semnată la cel mai înalt nivel în anul 1973.S-au obținut rezultate pozitive in domeniul cooperării industriale, în agricultură și in alte sectoare de interes reciproc. De asemenea, volumul schimburilor comerciale a înregistrat creșteri de la un an la altul. Se dezvoltă cu succes colaborarea tehnico-științifică și culturală.Raporturile dintre România și Iran pot fi socotite, pe bună dreptate, un model de cooperare între state cu orînduiri sociale diferite, state hotă- rîte deopotrivă să se dezvolte pe baza efortului propriu și a unei colaborări internaționale active și echitabile. călăuzite neabătut de respectul principiilor independentei, suveranității și demnității naționale, egalității in drepturi și avantajului reciproc.Stadiul actual și perspectivele de dezvoltare economico-sociale a României și Iranului, așa cum sînt ele proiectate în programele celor două țări, oferă continuu noi și noi posibilități pentru dezvoltarea colaborării și cooperării bilaterale.Sînt convins, domnule prim-mi- nistru, că schimbul de păreri și convorbirile fructuoase pe care le-am început azi, precum și acelea pe care Ie veți avea cu mult stimatul președinte Nicolae Ceaușescu vor conduce la identificarea de noi căi de dezvoltare a relațiilor noastre bilaterale, în mod deosebit a celor economice, de cooperare în producție.încheierea cu succes a reuniunii de la Helsinki la cel mai înalt nivel a celor 35 de state participante la 'Conferința pentru securitate și coo- '■ .rare în Europa, documentele finale adoptate — a spus în continuare vorbitorul — deschid o bună perspectivă pentru realizarea unor relații noi între țări șî sînt menite să constituie temelia unui sistem trainic de securitate și cooperare pe continent. înfăptuirea securității europene este însă strîns legată de soluționarea problemelor existente în toate regiunile lumii. România s-a pronunțat întotdeauna pentru instaurarea unor noi relații între state, bazate pe deplina egalitate în drepturi, pe respectul independenței, suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, pe renunțarea la forță sau la amenințarea țu forța în soluționarea diferitelor probleme internaționale.Țara noastră a acordat și continuă să acorde o atenție deosebită aspectelor militare ale securității, lntrucît o reală securitate și cooperare nu pot fi realizate fără a se pune în practică măsuri de dezarmare și, în
Întîlnire prieteneascăîn cursul după-amiezli de luni, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a avut o lntilnire prietenească cu tovarășul Ion Gheor

diversificarea acestor raporturi intil- nirile și convorbirile dintre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și șahinșahul Iranului. Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. In cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă prietenească, au fost analizate noi domenii de colaborare și cooperare în producție, în sectoare de importanță deosebită pentru progresul economic și social al celor două țări. De asemenea, au fost examinate căiDineu în onoarea primului ministru ai IranuluiPățan. viceprim-miniștri ai guvernului, Nicolae Mănescu, Constantin Ionescu, Emilian Dobrescu, Nicolae Ionescu, membri ai guvernului. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Boabă, 

primul rînd, de dezarmare nucleară, de încetare a producției de arme nucleare și distrugerea stocurilor existente, de desființare a blocurilor militare opuse, a bazelor militare de pe teritoriile altor state, de retragere a trupelor străine în granițele lor naționale.Conform năzuințelor de pace ale poporului nostru, România se pronunță consecvent pentru realizarea unor zone de înțelegere și bună Vecinătate în Europa și pe alte continente și, în acest cadru, pentru transformarea Balcanilor intr-o zonă a colaborării și păcii.Țara noastră apreciază că trebuie depuse eforturi stăruitoare pentru lichidarea focarelor de tensiune e- xistente încă în lume, pentru soluționarea litigiilor dintre state pe cale politică, prin mijloace pașnice. în a- cest context ne pronunțăm pentru realizarea unei, păci juste și durabile în Orientul Mijlociu, bazate pe retragerea Israelului din teritoriile ocupate în urma războiului din 1967. respectarea dreptului la existență al tuturor statelor din zonă, restabilirea drepturilor naționale legitime ale poporului palestinean. inclusiv dreptul său la autodeterminare și la crearea unui stat propriu.Ne pronunțăm, de asemenea, pentru soluționarea grabnică a problemei cipriote, care să asigure independența și integritatea Ciprului, conlucrarea pașnică, democratică. între comunitățile greacă și turcă, în condiții de egalitate in drepturi.România — a spus vorbitorul — extinde cooperarea cu toate statele lumii, indiferent de orînduire socială, pe baza principiilor clar formulate de președintele Nicolae Ceaușescu. In cadrul acestei cooperări, acordăm o mare importanță relațiilor cu țările în curs de dezvoltare. In această privință, președintele României arăta in c.uvintarea sa la Conferința de la Helsinki : „Popoarele europene, conlucrînd strîns între ele, pot și trebuie să acționeze cu mai multă ho- tărire pentru extinderea colaborării cu țările în curs de dezvoltare, pentru lichidarea vechii politici de inechitate care a dus la împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace, pentru realizarea noii ordini economice internaționale, care să asigure progresul armonios al fiecărei națiuni, egalizarea relativă a nivelurilor de dezvoltare, stabilitatea economică internațională, bunăstarea și pacea fiecărui popor".Sîntem solidari cu lupta popoarelor pentru o viață liberă și independentă, sprijinim eforturile țărilor care au pășit relativ recent pe calea dezvoltării independente, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru progresul lor economic și social. în același timp, ne pronunțăm pentru asigurarea participării directe și active a tuturor statelor, fie ele mari sau mici, la soluționarea problemelor ce confruntă omenirea, pentru lichidarea vechii politici de inechitate, și dictat, pentru o nouă ordine politică și economică internațională.Exprimîndu-și convingerea că vizita în România a primului ministru al Iranului va constitui un fericit prilej pentru a da noi dimensiuni dezvoltării relațiilor tradiționale dintre țările și popoarele noastre, pentru lărgirea colaborării în problemele internaționale de interes comun, precum și pentru a cunoaște mai bine sentimentele de stimă și prețuire pe care poporul român le nutrește față de poporul iranian prieten, primul ministru Manea Mănescu a toastat in sănătatea Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, șahinșahul Iranului, a primului mi- ninstru, Amir Abbas Hoveyda, a tuturor celor prezenți, pentru înflorirea prieteniei româno-iraniene.

ghe Maurer. Cu acest prilej, premierul iranian și Ion Gheorghe Maurer s-au întreținut în mod cordial. 

și mijloace pentru lărgirea schimburilor comerciale româno-iraniene.La convorbiri au participat Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Emilian Dobrescu, ministru secretar de stat, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat . la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ale

ambasadorul României la Teheran, alte persoane oficiale.Au luat parte Aii Reza Bahrami, Hasanali Mehran, Parviz Raji, Hus- hang Batmanghliteh, celelalte per

Mulțumind cordial pentru primirea călduroasă și ospitalieră ce i-a fost rezervată, premierul iranian, Amir Abbas Hoveyda. a spus : încă o dată am putut să estimez, să resimt în căldura primirii, în discuțiile pe care le-am avut pină acum și, îndeosebi în cele purtate cu dumneavoastră, domnule prim-ministru, nu numai înțelegerea și simpatia, ci și o prietenie sinceră, în acțiune, animată de o dorință fermă pentru realizări concrete.în decursul ultimilor ani. relațiile noastre de prietenie și cooperare nu au încetat să se dezvolte, iar trăinicia și profunzimea legăturilor dintre Iran și România au fost marcate de strălucirea pe care le-a conferit-o schimbul repetat de vizite dintre șefii statelor noastre. Ele demonstrează cu claritate posibilitățile existente nu numai pentru coexistență, ci și pentru cooperare, de care lumea are ati- ta nevoie, de sprijin și prietenie între popoare ale căror regimuri pot, fără îndoială, să difere, dar ale căror obiective și idealuri sint, în fond, aceleași și se rezumă la căutarea, sprijinirea și întărirea constantă a păcii și cooperării internaționale. O- biectivele noastre, domnule prim- ministru, se alătură celor ale dumneavoastră. Ele au ca scop să permită tuturor să profite, cit mai mult posibil, de revoluția tehnologică formidabilă pe care o cunoaște planeta noastră. Condițiile progresului și prosperității se găsesc astăzi reunite datorită progresului științei, tehnologiei și înțelegerii crescînde a interdependenței strînse dintre state. Pentru prima dată în istoria sa, omenirea se află în fața unor opțiuni pe care trebuie să le abordeze in comun. Dacă altădată evenimentele care afectau o țară puteau să lase indiferente pe celelalte, astăzi nu mai este așa. Interdependența, care apa^re in prezent cu o claritate ne- maiintilnită, impune o cooperare sinceră și amplă pentru construirea unei lumi noi. fondată pe dreptate și egalitate. Aceasta este însăși esența politicii Iranului, precum și a politicii României.în realitate — a spus primul ministru — cooperarea nu se poate realiza in sens unic. Ea nu poate să se dezvolte intr-un climat de amenințare și de neîncredere. Recurgerea la for(ă pentru rezolvarea conflictelor devine inadmisibilă. Am luat cunoștință, domnule prim-ministru, de a- semenea, cu satisfacție de propunerile delegației române la recenta conferință privind securitatea și cooperarea in Europa, propuneri care au întrunit unanimitatea participanților și care preconizează adoptarea unui sistem de măsuri în vederea renunțării la folosirea sau amenințarea cu folosirea forței in raporturile internaționale.Ne găsim astăzi la o importantă răscruce, și lumea de miine depinde, mai mult ca oricînd, de inițiativele și cooperarea tuturor popoarelor. Sîntem de părere că sarcina menținerii păcii și securității internaționale nu poate să fie apanajul unui număr restrins de țări, ci, dimpotrivă, depinde de cooperarea și participarea sinceră și activă a tuturor statelor.Referindu-se la situația din Orientul Apropiat, vorbitorul a subliniat dorința Iranului ca în această regiune să fie instaurată cit mai cu- rînd posibil o pace trainică, fondată pe principiile enunțate în rezoluțiileDepunerea unei coroane de floriîn cursul dimineții, primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Ion Gheorghe, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. 

xandru Boabă, ambasadorul României la Teheran, Mircea Georgescu, secretar general adjunct al guvernului, membri ai conducerii unor ministere.Au luat parte Aii Reza Bahrami, ambasadorul Iranului la București, Hasanali Mehran, adjunct al ministrului pentru problemele economice și financiare, Parviz Raji, consilier personal al primului ministru. Hus- hang Batmanghliteh, director general pentru probleme economice in Ministerul Afacerilor Externe.

soane oficiale care îl însoțesc pe primul ministru iranian.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, cei doi prim-miniștri au rostit toasturi.

O.N.U. In continuare, primul ministru a exprimat voința țării sale privind „salvgardarea păcii și stabilității în zona Golfului Persic și O- ceanului Indian", pentru ca țările riverane să poată acționa in liniște pentru dezvoltarea lor intr-un climat de pace și prosperitate. Noi apreciem că drumul- spre o pace durabilă pe care noi o urmărim nu poate să treacă decit prin distribuirea mai echitabilă a bogățiilor globului nostru și eliminarea prăpastiei adinei care există între națiunile bogate și sărace — a continuat premierul, a- dăugînd că se impune. în mod necesar. revizuirea completă a ordinii e- conomice internaționale, în sensul adaptării ei la condițiile noi și așezării acesteia pe temelia dreptății, echității și egalității.Sint sigur că aplicarea și adoptarea de către toți a imperativelor noii ordini economice vor deschide o pagină nouă în raporturile între țările industrializate și țările în curs de dezvoltare și vor constitui o victorie pentru întreaga lume ; adevărata bătălie a umanității in prezent constă în eliminarea discriminărilor și nedreptăților sociale pe plan național, ca și pe' plan internațional.Iată alegerea cu care ne confruntăm astăzi : dacă alegem calea rațiunii, adică a cooperării, putem să întrevedem pentru toți un viitor fructuos, bazat pe dreptate, echitate și egalitate — a arătat vorbitorul. Aceasta mă face să subliniez concordanța obiectivelor celor două țări ale noastre nu numai în domeniul internațional, ci și în domeniul cooperării bilaterale.După ce s-a referit la reformele inițiate de suveranul Iranului, premierul a relevat că, la rîndul său, România continuă in mod rapid dezvoltarea sa socială, industrială și a- gricolă.Aș dori — a spus vorbitorul — să deschid aici o paranteză pentru a vă împărtăși tristețea care ne-a fost cauzată de inundațiile de care dv. ați suferit recent. Bravul popor român, spre care se îndreaptă. întreaga noastră simpatie, a știut însă prin eforturile sale, să depășească în mod rapid pagubele cauzate de elementele dezlănțuite ale naturii.Realizările României în diferite domenii stîrnesc admirația tuturor. De altfel, dovezi în acest sens le constituie prezența în Iran a numeroși tehnicieni români care contribuie la dezvoltarea industrială a țării mele, precum și concretizarea unor importante pro.iecte industriale elaborate in comun. Schimburile economice și comerciale între cele două țări ale noastre au luat, în ultimii ani, un avînt considerabil și sîntem ferm convinși că, în viitor, Iranul și România vor dezvolta și mai mult colaborarea și schimburile în toate domeniile. Puteți fi siguri de importanta pe care guvernul meu o acordă cooperării șl operei comune întreprinse sub auspicii atît de bune.Primul ministru și-a exprimat convingerea că posibilitățile celor două țări ale noastre vor duce la continua dezvoltare a cooperării noastre, atît de remarcabilă, că această cooperare va cunoaște o amploare tot mai mare.în încheiere, Amir Abbas Hoveyda 
a toastat în sănătatea președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, a primului ministru. Manea Mănescu, pentru prosperitatea și fericirea poporului român.

Au fost prezenți' ambasadorul României la Teheran și ambasadorul Iranului la București.în fața monumentului era aliniată o gardă militară de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Iranului.După depunerea coroanei, persoanele oficiale române și iraniene care au asistat la solemnitate au păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată, apoi, rotonda monumentului.(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația Comisiei pentru politică externă și cooperarea economică internațională a Marii Adunări Naționale, deputatul Michele Achilli, vicepreședintele Grupului parlamentar al Partidului Socialist Italian din Camera Deputaților. membru al Comisiei de politică externă a Partidului Socialist Italian, a făcut o vizită în tara noastră în perioada 6—11 august a.c.Oaspetele a fost primit de tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. și Nicolae Giosan. președintele Marii Adunări Naționale. Au fost abordate probleme ale relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Italian, dintre parlamentele celor două țări.In timpul vizitei, deputatul italian a avut întrevederi cu membri ai Comisiei pentru politică externă și cooperarea economică internațională a Marii Adunări Naționale, cu reprezentanți ai unor ministere, cu primarul municipiului Constanta și a vizitat obiective economice și social- culturale din București și județul Constanta.

★Luni după-amiază a sosit In Capitală Korkut Ozel, ministrul alimentației. zootehniei și agriculturii din Turcia, care, la invitația Ministerului Agriculturii și Industriei A- limentare, face o vizită in tara noastră.Oaspetele va avea convorbiri la ministerul de resort privind colaborarea și cooperarea tehnico-științifi- că în domeniul agriculturii si industriei alimentare intre cele două țări și va vizita unități economice.La sosire, pe aeroportul Otopenl, ministrul turc a fost salutat de Aji- gelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, de alte persoane oficiale.A fost prezent Osman Derlnsu, ambasadorul Turciei la București.(Agerpres)
Județul Bistrita-Năsăud1 * 

a încheiat recoltarea griuluiOamenii muncii de pe ogoarele județului Bistrița-Năsăud au raportat încheierea recoltării griului. In telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul județean Bistrița-Năsăud al P.C.R., se spune, intre altele : Folosim acest prilej pentru a vă încredința că< în continuare, vom lua toate măsurile pentru pregătirea temeinică și desfășurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor de insămințare a griului de toamnă, pentru strîngerea și depozitarea furajelor, a întregii recolte din acest an.
vremea

Ieri în țară. : Vremea a fost în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, excep- 
tînd zonele de deal șl munte, unde ce
rul a prezentat înnorări accentuate șl 
s-au semnalat averse de ploaie și frec
vente descărcări electrice. în zona Băi- 
șoara a căzut grindină. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului Ia ora 14 oscila între 18 grade 
la Joseni și Miercurea Ciuc și 30 de 
grade la Sînnicolau-Mare, Răuti. Banloc 
și Timișoara. In București : Vremea a 
fost relativ frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt moderat. Temperatura maximă a 
fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru 13, 14 șl 15 
august. în țară : Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate In zona de deal și de munte, 
unde vor cădea ploi locale. în celelalte 
regiuni, ploile vor fi izolate. Vîntul va 
sufla moderat. Minimele vor oscila In
tre 9 și 19 grade, iar maximele între 
20 și 30 de grade, izolat mai ridicate. 
In București : Cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

O nouă marcă 
de aparataj electric întreprinderea „Electrocontact" este mezina zonei industriale a municipiului Botoșani. Dar cu toate că de la intrarea ei in funcțiune nu au trecut decit cî- teva luni, tînărul colectiv de aici a reușit cu succes să asimileze fabricarea unor produse de ridicată tehnicitate. Aparatajul electric de joasă tensiune realizat la „Electrocontact" este destinat exploatărilor miniere, unităților cu medii corozive din industria chimică, precum și automatizării proceselor de producție din alte sectoare. întreprinderea produce cutii cu contac- toare și relee limitatoare pentru mașini-unelte, cutii de comandă și semnalizare, prize și fișe industriale, ale căror caracteristici principale sint siguranța în funcționare și robustețea. Măsurile luate pentru organizarea rațională a producției, nivelul corespunzător de calificare a muncitorilor și tehnicienilor asigură la fiecare loc de muncă respectarea integrală a normelor de calitate. Ca urmare a experienței dobindite, urmează a se trece în viitor la lărgirea gamei produselor aflate deja în fabricație. (E. Nazarie, corespondentul „Scînteii").în fotografie : aspect de muncă dintr-o secție a întreprinderii

Maiestății Sale Regelui HASSAN al II-lea al Marocului 
RABA.T!Am aflat cu multă durere despre catastrofa aeriană de la Agadir, care a pricinuit numeroase victime omenești.Vă rog să primiți expresia sentimentelor de profundă compasiune pentru dumneavoastră și familiile afectate, in numele poporului român și al meu personal.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului 
FAKHRUDDIN ALT AHMED

Președintele Republicii India NEW DELHIAm aflat cu tristețe despre inundațiile de mare amploare care s-au abătut in aceste zile asupra părții de nord a Indiei.în numele poporului și guvernului român, precum și al meu personal, vă transmit dumneavoastră, guvernului și poporului prieten indian, familiilor îndurerate sincera noastră compasiune,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaȚin să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii naționale belgiene.La rîndul meu, formulez cordiale urări pentru dumneavoastră și poporul român, exprimindu-mi speranța de a vedea în continuare dezvoltarea, în spiritul prieteniei, a bunelor relații pe care le întrețin cele două țări ale noastre.

BAUDOUIN

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMarele și bunul meu prieten,Guvernul și poporul Liberiei și eu personal vă sintem foarte recunoscători pentru mesajul dumneavoastră amabil și profund trimis cu ocazia celei de-a 128-a aniversări a independenței națiunii noastre și vă transmitem mulțumiri sincere și aprecierea noastră pentru caldele sentimente exprimate.Vă rugăm să primiți cele mai bune urări de sănătate Excelenței Voastre, iar guvernului și poporului din marea dumneavoastră țară, pace și solidaritate neîntreruptă și prosperitate crescîndă.Cu sentimente de înaltă stimă,

WILLIAM R. TOLBERT jr.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele poporului din Sao Tomâ și Principe, al Guvernului, al Biroului Politic al M.L.S.T.P. și in numele meu personal, vă adresez sincere mulțumiri pentru recunoașterea republicii noastre și pentru felicitările adresate la 12 iulie 1975, in momentul istoric al proclamării independenței noastre.Sperăm să vedem dezvoHîndu-se, între cele două popoare ale noastre, relațiile militante de cooperare și prietenie, bazate pe trecutul comun de luptă împotriva colonialismului, neocolonialismului, imperialismului și exploatării omului de către om.Folosesc acest prilej pentru a vă confirma dorința noastră de a stabili relații diplomatice între cele două state ale noastre, întărlndu-se astfel tot mai mult excelentele relații dintre partidele și țările noastre.Cu cea mai înaltă considerație,
MANUEL PINTO DA COSTA

Secretar general al M.L.S.T.P., 
Președintele

Republicii Democratice Sao Torni și Principe

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de calde felicitări pe care mi l-ați adresat cu prilejui Zilei naționale a Republicii Singapore și la rîndul meu vă transmit aceleași bune urări.

Dr. BENJAMIN HENRY SHEARES
Președintele Republicii SingaporeSemnarea unui protocol româno-egipteanLuni la amiază a fost semnat la București Protocolul sesiunii a IX-a a Comisiei mixte guvernamentale de Cooperare economică și tehnico- științifică intre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt.In cadrul sesiunii s-a relevat că, pe baza indicațiilor date de către președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele Anwar El Sadat, cu o- cazia intilnirilor care au avut loc, relațiile de cooperare economică și tehnică dintre cele două țări au cunoscut o dezvoltare continuă.Documentul prevede extinderea și diversificarea cooperării între cele două țări, realizarea unor obiective economice de interes reciproc, în

Invitație la motelul „Mina de petrol" 
de la Monteoru

în stațiunea balneoclimaterică Sărata-Monteoru din județul Buzău, unde se află o mină unică, în felul ei, în țara noastră, cooperația de consum deține o frumoasă unitate turistică. Motelul „Mina de petrol" Monteoru oferă condiții bune 

special în domeniile construcțiilor de mașini, industriei chimice și agriculturii. înființarea de societăți mixte, stabilindu-se programe de măsuri concrete pentru finalizarea acțiunilor de cooperare.Protocolul a fost semnat de președinții celor două părți in comisie — Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agvi- culturii și industriei alimentare, și Mohamed Zaki El Shafei, ministrul economiei al R. A. Egipt.La semnare a fost de față Hassan Aii Daoud, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.(Agerpres)

de odihnă într-o zonă pitorească, cu bogate livezi și păduri de fag, renumită și pentru apele sale curative. Motelul dispune de 70 de locuri de cazare in camere confortabile sau căsuțe camping, precum și de un restaurant și o cofetărie.
Pentru școli,

asociații sportive

întreprinderea comercială a cooperației de consum L’NIVERSALCOOP, cu sediul în București, str. Vulturi nr. 31, sect. 4, oferă celor interesați: cazarmament pentru internate (saltele, perne, lenjerie de pat), lenjerie de corp, echipament de lucru, uniforme școlare etc.Adresind o comandă întreprinderii, vă sînt expediate, in scurt timp, produsele necesare prin colete poștale, C.F.R. sau mijloace auto, plata făcîndu-se prin virament.

BRAȘOV0 ACȚIUNE GOSPODĂREASCĂ PENTRU ■ STRÎNGEREA DEȘEURILOR DE H1RT1EUteciștii. pionierii, elevii și cetățenii din localitățile județului Brașov au strins și predat centrelor de colectare peste 1 200 tone deșeuri de hirtie. în felul acesta se va economisi o cantitate de aproape 4 200 mc masă lemnoasă, care va putea fi mai bine utilizată.în vederea valorificării cu maximum de eficiență a tuturor deșeurilor de hirtie. întreprinderea de preindust.rializare

și achiziții din Brașov a luat măsuri pentru a veni in sprijinul cetățenilor, confecționind toncte mobile care au fost amplasate in principalele cartiere ale Brașovului, Făgărașului și altor orașe. Astfel, conducerea întreprinderii, cu sprijinul cetățenilor. s-a angajat să predea fabricilor de hirtie, pînă la finele anului. 500 tone mai mult decit era prevăzut. (Agerpres)



PAGINA 6 SC1NTEIA — marți 12 august 1975In pregătirea sesiunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U.
Pe ordinea de zi — probleme majore ale dezvoltării colabo

rării economice internaționaleNAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — La sediul Națiunilor Unite se desfășoară pregătiri pentru cea de-a Vll-a sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U., programată pentru perioada 1—12 septembrie 1975, înaintea celei de-a XXX-a sesiuni ordinare, în vederea examinării problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale. După cum s-a anunțat, această sesiune a fost convocată la inițiativa țărilor în curs de dezvoltare, pentru examinarea unor probleme stringente ale cooperării economice internaționale și pentru elaborarea sub egida O.N.U. a unor măsuri eficiente care să conducă la lichidarea inechităților în sfera raporturilor șl schimburilor e- oonomice mondiale, la edificarea unei noi ordini economice în lume.în vederea pregătirii sesiunii a fost constituit un Comitet pregătitor, care s-a întrunit în citeva sesiuni. Volumul mare al lucrărilor, precumDezbaterile din Consiliul de Securitate 
privind cererile R. D. Vietnam și Republicii 

Vietnamului de Sud de a fi admise în O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — în cursul unei prime ședințe a Consiliului de Securitate, desfășurată luni, majoritatea membrilor consiliului s-au pronunțat în favoarea admiterii R. D. Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud in O.N.U., în pofida anunțului semioficial alS.U.A. că vor opune dreptul lor de veto în această problemă. Delegatul american a arătat că S.U.A. vor uza de dreptul lor de veto dacă nu va fi luată în considerare și cererea sud- coreeană, respinsă de majoritatea membrilor consiliului. Reprezentantul sovietic, Iakov Malik, a subliniat că admiterea R.D. Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud în O.N.U. reprezintă ,,o necesitate Internațională". La rîndul său, reprezentantul Franței, Jacques Lecompt, și-a exprimat speranța că „spiritul univer
A

in sprijinul reunificării pașnice 
și independente a Coreei

Inițiativa unui grup de 35 de state membre ale O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). — Un grup de 35 de state membre ale O.N.U. au propus înscrierea pe agenda celei de-a 30-a sesiuni a Adunării Generale a unui punct intitulat „Crearea de condiții favorabile pentru transformarea armistițiului într-o pace durabilă in Coreea și pentru accelerarea reunificării pașnice și independente a Coreei". Grupul de state a prezentat, in acest sens, și un proiect de rezoluție.Proiectul de rezoluție consideră că este necesar să fie dizolvat comandamentul Națiunilor Unite și să fie retrase toate trupele străine staționate în Coreea de sud sub drapelul O.N.U. Cele 35 de state autoare ale documentului fac apel la părțile semnatare ale acordului de armistițiu pentru înlocuirea acestuia cu un acord de pace, ca o măsură menită să reducă tensiunea, să mențină și să consolideze pacea în Coreea.

POPOARELOR - un rd hotăritor in edificarea securității si cnnperării In Europa
Opinia publică din tara noastră a luat cunoștință cu profundă satisfacție și deplină aprobare de pozițiile și aprecierile exprimate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România, privind faza a treia, la nivelul cel mai înalt, a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Comuniștii, întregul nostru popor iși însușesc Intru totul înalta prețuire față de modul în care secretarul general al partidului, președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimind strălucit orientările Congresului al XI-lea al P.C.R.. a acționat și acționează pentru înfăptuirea politicii externe a partidului și statului, față de contribuția adusă la succesul conferinței și cuvîntarea rostită la tribuna marelui forum european de la Helsinki — viguroasă afirmare a principalelor cerințe ale făuririi unei Europe noi, a păcii, libertății și conlucrării prietenești intre popoare. Aceeași unanimă apreciere, partidul, întregul popor o dau rodnicelor rezultate ale multiplelor întîlniri și contacte cu șefii de state și guverne prezenți în capitala Finlandei.Fiecare cetățean al țării resimte o legitimă mîndrie pentru faptul că, atit în promovarea ideii unei reuniuni general-europene, cit și în pregătirea și desfășurarea cu succes a lucrărilor conferinței. în fiecare din fazele ei. partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu — exponentul cel mai fidel al voinței de pace. înțelegere și colaborare a poporului român — și-au adus o amplă și substanțială contribuție, au depus o susținută activitate pentru elucidarea și cristalizarea, sub multiple aspecte, a conceptului de securitate europeană, pentru elaborarea unor documente cit mai clare și angajante. pentru statornicirea unor norme și principii noi în viața internațională, pentru afirmarea unor modalități și proceduri democratice de dezbatere — contribuție larg recunoscută și prețuită și pe plan internațional. Nenumăratele telegrame adresate din toate colțurile țării Comitetului Central, secretarului general al partidului au dat glas, in modul cel mai concludent. acestor sentimente de firească mîndrie și satisfacție pentru abnegația și fermitatea comunistă cu care au fost, și de această dată, slujite interesele și aspirațiile vitale ale poporului român. cauza generală a socialismului și păcii.înaltele foruri de partid și de stat, însușindu-și pe deplin concluziile prezentate de secretarul general al partidului, apreciază încheierea cu 

și complexitatea problemelor ce intră în sfera activității sale, de interes pentru toate statele, au făcut ca activitatea acestui organism, programată să dureze pină la 27 iunie, să fie prelungită pină la 18 august.în urma dezbaterilor din acest comitet, la sediul O.N.U. a fost distribuită ordinea de zi preliminară a viitoarei sesiuni extraordinare a Adunării Generale, consacrată examinării problemelor dezvoltării și cooperării economice internaționale. Pe ordinea de zi figurează examinarea problemelor-cheie ale dezvoltării și ale extinderii colaborării economice între state, eliminarea barierelor discriminatorii din comerțul mondial și reforma sistemului monetar internațional. De asemenea, Ia sesiunea extraordinară o mare atenție va fi a- cordată problemelor industrializării, dezvoltării agriculturii și ameliorării situației alimentare a țărilor în curs de dezvoltare.

salității nu va cădea victimă practicii, din nefericire curente, care constă în a lega voturile unul de altul".
★Comitetul permanent de coordonare a țărilor nealiniate membre ale O.N.U. a examinat, în cadrul ședinței desfășurate la sediul din New York al Națiunilor Unite, problema admiterii în organizație a Republicii Democrate Vietnam și a Republicii Vietnamului de Sud.Pornind de la sprijinul consecvent acordat de țările nealiniate cauzei poporului vietnamez, se arată în documentul adoptat. Comitetul de coordonare sprijină întru totul cererile Republicii Democrate Vietnam și Republicii Vietnamului de Sud de admitere în Organizația Națiunilor Unite.

în sfîrșit, documentul cere ca Nordul și Sudul Coreei să respecte principiile Declarației comune din 4 iulie 1972 și să întreprindă măsuri practice pentru încetarea sporirii armamentelor, pentru reducerea considerabilă a forțelor armate ale ambelor părți la un nivel egal, pentru menținerea unei păci durabile in Coreea — care să ducă la accelerarea unei reunificări independente și pașnice a țării.Guvernul R. P. D. Coreene a dat luni publicității o declarație în care afirmă că sprijină pe deplin propunerea făcută de un grup de state membre ale O.N.U. cu privire la înscrierea pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a Adunării Generale a punctului cu privire la „crearea de condiții favorabile pentru transformarea armistițiului intr-o pace durabilă in Coreea și accelerarea reunificării pașnice și independente a Coreei".

succes a conferinței general-europene — prin semnarea, la cel mai înalt nivel, a Actului final — ca un moment de însemnătate istorică în viata politică a continentului, care marchează un spirit nou în relațiile internaționale, ca începutul unui amplu proces de edificare a securității, de natură să se răsfrîngă pozitiv asupra întregii lumi.România acordă o deosebită prețuire rezultatelor obținute, conside- rînd. în același timp, că ceea*  ce s-a realizat reprezintă doar o*  primă treaptă, o bază de plecare pentru crearea unui sistem trainic de securitate și cooperare pe continentul nostru. în prezent începe o etapă nouă, hotăritoare, de transpunere în viață a hotărîrilor cuprinse în Actul final, cerință fundamentală care, con
Se impune întărirea colaborării și unității tuturor forțelor iubitoare de pace, 

fără deosebire de convingeri politice, filozofice sau religioase, a tuturor popoarelor, 

care, pină la urmă, au rolul hotăritor — ele trebuind să asigure realizarea in viață 

a securității și păcii în Europa și in întreaga lume. îmi exprim convingerea că 

popoarele vor ști să facă să triumfe pacea și colaborarea pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU

comitent cu acțiunea statelor, implică intensificarea și mai puternică a luptei popoarelor, a maselor celor mai largi, în vederea împlinirii dezideratelor fierbinți ale națiunilor europene.Așa cum este știut, România a acordat cea mai mare atenție rolului și activității pe linie de stat, in vederea înfăptuirii obiectivelor securității și destinderii pe continent. A- oeasta și-a găsit oglindire atit in participarea sa deosebit de activă la pregătirea și desfășurarea conferinței, cit și în dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor cu toate țările europene. în multitudinea contactelor și în- tilnirilor la nivelul cel mai inalt, care s-au dovedit atit de fertile, s-au soldat cu rezultate atit de pozitive. Totodată, partidul nostru, România socialistă au subliniat în permanență însemnătatea pe care o prezintă eforturile unite, lupta viguroasă a popoarelor — care sint în măsură și trebuie să influențeze în mod hotăritor mersul evenimentelor — pentru consolidarea cursului spre destindere și cooperare, pentru înscăunarea trainică a păcii în Europa. Intr-adevăr,

Situația din Portugalia
Raportul prezentat de tovarășul Alvaro Cunhal 

la plenara C.C. al P.C.P.LISABONA 11 (Agerpres). — în localitatea Alhandra, din apropiere de Lisabona, a avut loc, duminică, o plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Portughez, la care secretarul general al P.C. Portughez. Alvaro Cunhal. a prezentat raportul intitulat „Cu privire la situația politică".în comunicatul dat publicității după plenară se arată : în urma a- nalizei situației politice din țară, Comitetul Central a ajuns la concluzia că actuala situație de criză „are un caracter serios și profund", „a- fectează viața politică și socială, e- conomia și procesul de decolonizare", determină o serie de acțiuni ale elementelor reacționare și „afectează unitatea celor două componente ale forței motrice a revoluției — Mișcarea Forțelor Armate și forțele populare, democratice, precum și a- lianța dintre ele". în continuare, în document se arată că formarea celui de-al cincilea guvern provizoriu „constituie un pas pozitiv în direcția soluționării actualei crize, fără ca totuși să rezolve toate problemele existente". O condiție obligatorie a depășirii crizei o reprezintă, pe lîn-
Întîlnire

L. Brejnev-G. HusakYALTA (Agerpres). — AgențiaT.A.S.S. anunță că în Crimeea a avut Ioc, duminică, o întîlnire între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, aflat la odihnă în Uniunea Sovietică. Conducătorii celor două partide, relevă agenția, au dat o înaltă apreciere rezultatelor Conferinței de la Helsinki pentru securitate și cooperare in Europa, relevînd că .Actul final, rezultatele conferinței au o u- riașă importantă istorică, deschid o etapă nouă în slăbirea încordării internaționale, creează pentru popoarele Europei condiții favorabile de consolidare a păcii și de dezvoltare a colaborării egale în drepturi.Leonid Brejnev și Gustav Husak s-au informat reciproc asupra experienței construcției socialiste și comuniste în țările lor.în aceeași zi, Gustav Husak a plecat spre patrie.

agențiile d© presă transmit:
Cea de-a XXI-a Conferin

ță internațională împotriva 
bombelor atomice și cu hiorganizată de Consiliuldrogen,japonez împotriva bombelor atomice și cu hidrogen — Gensuikyo, și-a încheiat lucrările sesiunii de la Nagasaki. A fost adoptat un document intitulat „Hotărîrea Conferinței de la Nagasaki", care cheamă la acțiuni in vederea încheierii unui acord internațional pentru interzicerea completă a armelor nucleare, pentru a da viată rezoluției generale a Conferinței Gensuikyo și „Apelului de la Hi- roșima".

dacă la Helsinki a putut avea loc cea mai amplă reuniune europeană din istorie, dacă înalții participanți și-au luat angajamentul solemn, prin semnătura pe documentele finale, de a asigura continuarea cursului destinderii, de a soluționa problemele litigioase pe calea tratativelor, de a așeza la baza relațiilor interstatale principiile legalității și eticii internaționale, cărora li s-a definit și aprofundat conținutul — fără îndoială, acest lucru a reprezentat o expresie a pozițiilor realiste pe care s-au situat factorii de răspundere ai statelor, a eforturilor pe care le-au depus guvernele. în același timp, un aport hotăritor l-au avut popoarele, forțele democratice și progresiste cele mai largi, voința lor de a făuri o Europă a înțelegerii și păcii, în care fiecare 

națiune să se poată afirma și dezvolta riestinjenit. Însușită de mase, ideea securității și cooperării pe continent s-a transformat intr-o uriașă forță materială,. de care. nici un factor politic nu a putut să nu țină seama. Tocmai pentru această contribuție, de la tribuna reuniunii general- europene, președintele României socialiste a adresat opiniei publice, popoarelor din țările participante cele mai vii mulțumiri.Poziția bine cunoscută a partidului și statului nostru asupra aportului decisiv al maselor largi populare la desfășurarea proceselor social-politice contemporane și-a găsit o edificatoare expresie în multiple acțiuni practice, în scopul întăririi încrederii, instaurării unei păci trainice In Europa. Sint, astfel, bine cunoscute contactele, intilni- rile, schimburile de vederi ale reprezentanților partidului nostru cu reprezentanți ai celor mai largi și variate forțe sociale de pe continent. Partidul Comunist Român, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu- au promovat larg asemenea contacte, au intensificat neîntrerupt colaborarea tovărășească cu partidele 

gă formarea guvernului, întărirea urgentă a Mișcării Forțelor Armate ca mișcare revoluționară, progresistă. întărirea organelor de conducere ale M.F.A., cooperarea strînsă dintre aceste organe și guvern". C.C. al P.C. Portughez consideră că întărirea conducerii țării necesită definirea și aplicarea de măsuri urgente în problemele politice, sociale, economice, precum și în cele ale decolonizării".P.C. Portughez a subliniat necesitatea întăririi structurilor puterii politice și a statului democratic, ară- tind că partidul comunist se pronunță pentru consolidarea neîntîrziată și reală a tuturor forțelor interesate în dezvoltarea procesului revoluționar, pentru a se găsi în comun soluții la problemele serioase existente.
★Un grup de elemente turbulente au comis, duminică, un atac asupra sediului organizației Partidului Comunist Portughez din orașul Braga, situat în nordul țării, relatează agenția A.N.I. Activiștii partidului comunist aflați în clădire au ripostat. S-au înregistrat răniți. Prin intervenția unei unități militare sosite în oraș, ordinea a fost restabilită.Convorbiri potono-sovieticeVARȘOVIA 11 (Agerpres). — Luni au avut loc convorbiri între A. N. Kosîghin. membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. aflat în vizită în Polonia, și P. Jarosze- wicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.. președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone. Schimbul de păreri s-a referit la relațiile dintre Uniunea Sovietică și R.P. Polonă, precum și la problemele actuale ale vieții internaționale.

Demisia guvernului 
argentineanBUENOS AIRES 11 (Agerpres). — Guvernul argentinean a demisionat luni — anunță agențiile France Presse și Reuter, citind surse oficiale din Buenos Aires.

La Kremlin, Boris Ponoma- riov, președintele Comisiei pentru a- facerile externe a Sovietului Naționalităților al Sovietului Suprem al U.R.S.S.. s-a intîlnit, luni, cu o delegație a Camerei Reprezentanților din S.U.A.. condusă de Carl Albert, președintele Camerei. La întilnire au participat deputați în Sovietul Suprem al U.R.S.S.
fimendamentul la Consti

tuție în legătură cu imunitatea personalităților conducătoare ale statului, adoptat în unanimitate de Parlamentul Indiei, a fost aprobat, duminică, de președintele țării, Fakhrud- din Aii Ahmed.

comuniste, care s-au situat, de la Început, în primele rînduri ale luptei pentru realizarea securității europene și au acționat ferm pentru înfăptuirea acestui obiectiv. Totodată, partidul nostru a dezvoltat contactele cu partidele socialiste care s-au pronunțat, de asemenea, in sprijinul securității europene ; cu alte formațiuni politice ce au adus contribuții pozitive la procesul destinderii, inclusiv cu partide exercitînd funcții guvernamentale într-un șir de state occidentale — pornind de la faptul că problema confruntărilor ideologice în interiorul unei țări sau alteia nu se poate confunda cu problema relațiilor internaționale, care implică tocmai o colaborare cu toate forțele de guvernămînt, în vederea promovării țelurilor păcii și securității.

Militînd cu fermitate In etapele de pină acum pentru acțiunea convergentă a tuturor forțelor democratice iubitoare de pace, chemîndu-le să e- xercite întreaga lor influență pentru a determina guvernele să acționeze conform aspirațiilor de destindere și cooperare ale națiunilor continentului, România socialistă, partidul nostru consideră că in prezent, cind a avut loc semnarea de către înalții reprezentanți ai statelor participante a documentelor finale ale Conferinței. în fata acestor forte se află o- biective de luptă clare, precise, de o importantă decisivă, legate de imperativul traducerii in viață a prevederilor cuprinse în aceste documente.Este de datoria forțelor politico-so- ciale cele mai largi ele pe continentul nostru, partide comuniste, alte partide ale clasei muncitoare, organizații sindicale, de femei și tineret, alte organizații cu profilul cel mai variat, a păturilor și categoriilor de cele mai diverse orientări și convingeri să acționeze sistematic, metodio pentru ca, pas cu pas, măsurile convenite să devină realitate, să tină trează atenția maselor, să le asigure

Manifestări consacrate
sărbătorii naționale a RomânieiMOSCOVA 11. — Corespondentul Agerpres transmite : La sediul Ambasadei țării noastre din Moscova a avut loc, la 11 august, o conferință de presă consacrată apropiatei sărbători naționale a poporului nostru — cea de-a 31-a aniversare a eliberării României de sub dominația fascistă. Au participat redactori de la ziare și publicații centrale, agențiile de presă T.A.S.S. și A.P.N., radioul și televiziunea sovietică, corespondenți ai ziarelor din republicile unionale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe alU.R.S.S. și ai Asociației de prietenie sovieto-română.Cu acest prilej, ambasadorul României in Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a subliniat însemnătatea istorică a insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste de la 23 August 1944, a înfățișat un tablou cuprinzător al realizărilor poporului român în anii construcției socialiste. în îndeplinirea sarcinilor actualului plan cincinal, a hotărîri- lor celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.Ambasadorul român a evocat dezvoltarea raporturilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre România și Uniunea Sovietică, s-a referit pe larg la politica externă și poziția țării noastre față de
ORIENTUL APROPIAT
• Reuniunea Comitetului Executiv al O.E.P. • întrevederi 

siriano-sauditeBEIRUT 11 (Agerpres). — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), reunit duminică la Beirut sub președinția liderului Yasser Arafat, a examinat „ultimele evenimente intervenite în situația din Orientul Apropiat. căile de dezvoltare a activității O.E.P. și acțiunile diplomatice desfășurate de organizație pe plan internațional" — informează agenția palestineană de știri „WAFA". In cadrul reuniunii, Comitetul Executiv al O.E.P. a analizat o serie de probleme interesind Consiliul Național palestinean și a hotărit să supună a- ceste probleme dezbaterii Comitetului Central al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. In acest scop,

Tribunalul militar din 
GrSCia a Pronuntat sentințele în cadrul procesului intentat unui grup de 21 foști ofițeri acuzați de conspirație în vederea unor acte subversive împotriva guvernului civil condus de primul ministru Constantin Karamanlis. 14 dintre inculpați au fost condamnați la 4—12 ani închisoare. Șapte dintre persoanele acuzate au fost achitate.

Festivalul cinematogra
fic internațional de la Lo
carno. Jur'ul cele* de-a 28-a ediții a acestui festival a decernat Marele premiu filmului „Fiul Iui Amr este mort", realizat de cineas

posibilitatea unei informări proaspete și corecte asupra evoluțiilor pe plan internațional, să Ie canalizeze energiile în vederea lichidării vechii politici de inegalitate, forță și dictat, a înfăptuirii pe întregul continent a unei noi politici de egalitate și respect reciproc.Mai mult ca oricînd, așa cum s-a arătat la ședința comună a înaltelor foruri de partid și de stat, se impune ca toate aceste forțe să-și întărească și mai strîns unitatea, atit pe scară națională, cit și pe plan eu- rppean, să-și facă cu și mai multă vigoare, auzit glasul, să-și afirme cu și mai multă tărie voința, să mobilizeze și mai puternic opinia publică pentru lărgirea cooperării și adîncirea securității pe continent și in lume.

Este un merit al conferinței general-europene de a fi definit cu claritate principiile noi pe care trebuie clădite relațiile dintre statele continentului, veritabil cod de conduită menit să călăuzească politica inter- europeană. Pentru forțele democratice. pentru masele largi, pentru popoarele Europei constituie un obiectiv profund însuflețitor să acționeze cu energie pentru ca principiile și normele consemnate în documente — ale deplinei egalități în drepturi, respectului independentei și suveranității naționale, renunțării la forță și a- menințarea cu forța — să fie consecvent transpuse în practica relațiilor dintre state, pentru a se asigura, astfel, condițiile dezvoltării libere și propășirii fiecărei țări, indiferent de orînduirea socială, mărime sau potential, pe calea pe care și-au ales-o, desfășurarea unei colaborări rodnice între toate națiunile continentului.Pentru a fi cu adevărat efectivă, destinderea implică adoptarea unor măsuri hotărîte de dezangajare militară și dezarmare. în primul rînd de dezarmare nucleară. Este o realitate ce trebuie 

principalele probleme ale vieții internaționale.BONN 11 (Agerpres). — în cadrul manifestărilor dedicate apropiatei a- niversări a zilei de 23 August, ambasadorul României în R. F. Germania, Ion Morega, a prezentat Ia U- niversitatea din Mtinchen conferința „Dezvoltarea economiei românești după cel de-al doilea război mondial". Au participat ministrul culturii al landului Bavaria, alte personalități ale vieții politice, culturale. științifice, reprezentanți ai unor importante firme care întrețin legături de afaceri cu țara noastră.BOGOTA 11 (Agerpres). — Televiziunea din Bogota a inițiat prezentarea unui ciclu de filme documentare românești dedicat aniversării a 31 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă.în cinstea aceluiași eveniment, la clubul „Comfenalco" din Bogota s-a deschis „Săptămîna culturii românești".CARACAS 11 (Agerpres). — Sub auspiciile Institutului Venezuelean de Prietenie cu România (I.V.A.R.) și ale Ambasadei României in Venezuela, Ia Ateneul din Caracas a fost inaugurată o expoziție de artă românească.

Comitetul Executiv a hotărît convocarea, pentru 15 august, a unei reuniuni a Comitetului Central al O.E.P. Pe de altă parte, potrivit agenției „WAFA", Comitetul Executiv a decis să reia reuniunile preliminare consacrate realizării unității siriano-pa- lestinene.
★DAMASC 11 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez El Assad, a primit luni pe prințul Fahd al Ara- biei Saudite. prim-viceprim-ministru al guvernului, care a sosit în fruntea unei delegații guvernamentale, într-o vizită oficială. Oaspetele sau- dit a declarat că vizita sa va duce la strîngerea relațiilor dintre cele două țări, ca și dintre țările arabe în general.

tul belgian Jean-Jacques Adrien, iar cea de-a doua distincție — peliculei realizate de regizorul bulgar A- sen Șopov, intitulată „Timpul etern". Premiul special al juriului a revenit filmului „Coborînd scările de o- dinioară". în regia Iui Mauro Bolog- nini (Italia), iar distincția pentru o lucrare de debut a fost acordată_re- gizoarei Karen Arthur, din Statele Unite.
Dmitri Șosîakovici a în

cetat din viață la Moscova, în virstă de 68 de ani. Printre cele 150 de compoziții ale sale figurează două opere, balete și operete, simfonii, concerte, lieduri, coruri, romanțe, muzică pentru film și spectacole teatrale. Pentru creația sa, Șostakovici a fost distins cu numeroase ordine și medalii ale Uniunii Sovietice. Cu puțin înainte de moarte, el a desăvârșit ultima partitură, o sonată pentru violă și pian.

deschis privită in față că pe continentul nostru se află concentrate cele mai puternice forțe armate și arsenale militare pe care le-a cunoscut istoria, inclusiv arme nucleare cu o putere distructivă de neînchipuit, ceea ce creează grave primejdii la adresa națiunilor europene și întregii omeniri. Iată de ce constituie un obiectiv cardinal și se impune ca o cerință arzătoare ca popoarele europene, care au dat jertfe atit de grele în cursul celor două războaie mondiale pornite de pe continentul nostru și care sînt cel mai periclitate de această uriașă acumulare de mijloace militare, să se ridice și mai activ la luptă pentru încetarea producției armamentului nuclear și scoaterea acestuia în afara legii, pentru desființarea bazelor și retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state, pentru reducerea forțelor armate și a cheltuielilor militare, pentru lichidarea blocurilor militare și clădirea unor raporturi noi între state — numai în acest fel putindu-se realiza acea securitate autentică pe care o doresc toți locuitorii continentului nostru.Desigur, așa cum s-a mai spus, Actul final nu constituie un tratat internațional, nu are forța unui instrument juridic, dar el reprezintă un solemn angajament politico-moral asumat în fața tuturor popoarelor continentului, a tuturor popoarelor lumii. De aceea, revine popoarelor îndatorirea de cea mai înaltă răspundere să vegheze asupra modului în care este îndeplinit acest angajament, asupra modului în care statele semnatare traduc în viată și aplică principiile și măsurile consemnate in documentele conferinței. Popoarele, forțele democratice și iubitoare de pace cele mai largi sînt chemate să se mobilizeze în această direcție mai intens decit oricind. să-și înzecească eforturile. Stă pe deplin in puterea popoarelor să transforme continentul Europei intr-o vastă zonă a liniștii, încrederii și conlucrării prietenești.Cu această convingere fermă, România socialistă, partidul nostru, întregul popor român sint ferm ho- tărîte — așa cum a arătat președintele Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa istorică, cum s-a subliniat la ședința comună a înaltelor foruri de partid și de stat — să acționeze cu toate forțele pentru ca documentele, conferinței să prindă viață. Poporul român nu va precupeți nici un efort pentru aprofundarea cursului destinderii, pentru excluderea definitivă a războiului din viața Europei și dezvoltarea tuturor națiunilor continentului la adăpost de agresiune și dictat, de orice ingerințe și presiuni, iși va aduce contribuția, alături de celelalte popoare ale lumii, la triumful păcii, prieteniei și colaborării pe întreaga planetă.
Romulus CAPLESCU

DE PRETUTINDENI
• ZIDUL DE CĂR

BUNE. în munții Kirghiziei, în vecinătatea norilor, geologii sovietici au descoperit un zăcământ de cărbune neobișnuit : el are aspectul unui zid înalt de peste 10 metri și o lungime de mai mulți kilometri, în partea superioară a „zidului", straturile au suferit o oxidare foarte puternică, care a dus la formarea unor substanțe nutritive și microelemente necesare agriculturii — un adevărat depozit de zeci de milioane de tone de îngrășăminte complexe.
• SUB ACUZAJIE - 

FIRMELE DE ȚIGĂRI. Șase dintre cele mai mari firme producătoare de țigări din S.U.A. sint pasibile de amenzi apreciate la miliarde de dolari. Comisia comerțului federal le trage acum la răspundere pentru faptul de a nu fi respectat hotărîrea din 1972, cu privire la menționarea „limpede și neechivocă" în reclamele pentru țigări a pericolelor fumatului pentru sănătatea omului.
• CONTROVERSĂ. pinia îndeobște acceptată pină acum că un consum mai mare de ouă duce la o creștere periculoasă a colesterolului în singe a fost infirmată de către dr. Shinjiro Suzuki de la Institutul japonez de cercetări în domeniul nutriției din Tokio. în urma cercetărilor sale, a reieșit că un consum de 10 ouă pe zi, timp de 10 zile, duce la o creștere, în medie, de numai 7 mi- ligrame la 100 cm cubi de singe. Oamenii de știință americani sînt, dimpotrivă, de părere că, în acdste condiții, cantitatea de colesterol crește cu 50 de mili- grame.
• MIJLOACELE DE 

TRANSPORT IN CO
MUN LA ORA ELEC
TRONICII. Peste doi ani, 200 de autobuze din capitala Franței vor fi dotate cu casetofoane ale căror înregistrări vor folosi la mai buna cunoaștere a situației traficului. Vor putea fi astfel înregistrate numărul de turații efectuate de roți, numărul de opriri, cit și numărul pasagerilor care urcă și coboară din mașină. Datele imprimate pe casete vor fi prelucrate de un minicalculator.

• 1,6 MILIARDE TONE 
OXID DE CARBON. Determinări ale substanțelor toxice conținute în atmosfera terestră, făcute din avion, au a- rătat că în emisfera nordică concentrația de oxid de carbon este de trei ori mai mare decit în cea sudică. Totuși, după cum afirmă experții, aceasta nu reprezintă o primejdie acută pentru om, deoarece, la suprafața solului, oxidul de carbon este absorbit în cursul, proceselor biologice. Calculele globale arată că anual cantitatea de oxid de carbon degajată în atmosferă se ridică Ia aproximativ 1,6 miliarde tone.

• 3+100... ANI. Ordi-natorul serviciilor de circulație din S.U.A. a refuzat să prelungească permisul de conducere al d-nel Maude Tuli. Motivul : astfel de documente nu se eliberează unui copil de 3 ani. Data nașterii fusese codificată in felul următor : 2—3—72.Bineînțeles, ordinatorul nu avea de unde să știe că doamna Tuli este născută la 2 martie 1872^ fiind, astfel, cea mai în virstă automobilistă din S.U.A.
• PĂDURI MISTUITE 

DE INCENDII. Incendiul care a cuprins, începlnd de vineri, o zonă forestieră din circumscripția Gifhorn din landul vest-german Saxonia inferioara a fost stins ca urmare a eforturilor depuse de circa 7 000 de pompieri, militari, membri ai Crucii Roșii, voluntari și a sprijinului primit din partea unor avioane franceze special utilate, în cursul celor aproape patru zile de luptă cu focul și-au pierdut viata șapte persoane, dintre care șase pompieri. Circa 2 000 hectare de teren au fost devastate de flăcări. Pagubele materiale au fost evaluate la 20 milioane mărci. Incendiul, ale cărui cauze n-au fost descoperite, a fost favorizat de valul de căldură care s-a abătut săptămîna trecută asupra majorității țărilor Europei occidentale și a Marii Britanii.
• SCĂDERE BRUS

CĂ DE TEMPERATURĂ. După vremea deosebit de călduroasă și secetoasă pe care a cunoscut-o Franța în ultimele săptămini, în această țară a survenit o scădere bruscă a temperaturii aerului în numeroase regiuni. Astfel, la Paris mercurul termometrului a co- borît într-o singură noapte cu 12 grade Celsius, iar în unele zone scăderea temperaturii a fost însoțită de furtuni puternice și ploi torențiale, care au provocat în diverse localități inundații și avarierea unor imobile. în departamentul Co- tes-du-Nord a căzut o grindină masivă care a distrus majoritatea culturilor agricole din zonă. Inundații puternice, care au afectat și cartiere ale orașului Lyon, s-au produs în regiunile centrale ale Franței.
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