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ÎNTRECEREA socialistă
menu mai viguroasă, mereu mai rodnică

Pretutindeni în țară, In entuzias
tele coloane ale marii sărbători de 
la 23 August, oamenii muncii au În
fățișat rezultatele activității lor în 
marea întrecere pentru realizarea 
înainte de termen a cincinalului, 
pentru îndeplinirea planului pe acest 
an. Dintre acestea, desigur, tre
buie relevate în mod deosebit 
succesele obținute de industria 
municipiului București, a jude
țelor Suceava, Covasna, Boto
șani, Satu-Mare și Maramureș, de 
Ministerul Industriei Ușoare, care 
— așa cum este cunoscut — au ra
portat îndeplinirea cincinalului. 
Totodată, sute și sute de colective 
din unități industriale și din alte 
ramuri au realizat integral preve
derile actualului cincinal.

însuflețiți de înfăptuirile de pînă 
acum, ferm deciși să traducă în 
viață hotărîrile Plenarei comune 
a C.C. al P.C.R. și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României din 21—22 iu
lie, indicațiile date cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii desfășoară și mai 
puternic întrecerea socialistă, în
scriu noi realizări în cronica 
ei. O dovadă concludentă în 
acest sens o reprezintă rezul
tatele consemnate în zilele _ de 
23 și 24 august, cînd în unitățile 
cu „foc nestins" — combinate side
rurgice și chimice, unități ale ener
giei electrice, schele petroliere, în
treprinderi de transporturi ș.a. — 
munca a continuat în ritm susținut, 
obținîndu-se imp’ortante depășiri 
ale planului și angajamentelor asu
mate în întrecere. Reluînd ieri ac
tivitatea productivă, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din între
prinderile în care nu s-a lucrat în 
aceste zile demonstrează, prin ci
frele înscrise în graficele muncii, 
ale întrecerii, că sînt hotărîti să-și

mobilizeze și mai larg eforturile șl 
capacitatea lor creatoare pentru a 
îndeplini cu succes sarcinile econo
mice mari și complexe ce le revin 
pînă la sfîrșitul anului.

în lumina obiectivelor stabilite de 
Plenara din 21—22 iulie este necesar 
ca organizațiile de partid, comitetele 
oamenilor muncii să orienteze în 
continuare întrecerea în direcțiile 
esențiale, cu rol „cheie" pentru ac-

tehnlco-organizatorice, să fie In
tensificată activitatea politico-edu- 
cativă pentru recuperarea lor 
grabnică, pentru aducerea re
zultatelor la nivelul sarcinilor 
planificate și al angajamentelor 
asumate în întrecere.

Cu atît mai mult so im
pun aceste cerințe în peri
oada care a rămas din actualul 
cincinal, cu cit îndeplinirea și de-

Obiectiv de prim ordin — 
îndeplinirea sarcinilor stabilite 

de Plenara din 21-22 iulie

tivitatea unității sau ramurii Indus
triale respective. Ca teluri priori
tare care trebuie atinse în toate în
treprinderile se desprind în a- 
ceastă perioadă îndeplinirea in
tegrală a planului la produc
ția fizică, la fiecare sortiment, 
Ia toți indicatorii calitativi : 
creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de produc
ție și, în primul rînd, a celor ma
teriale ; înnoirea și moderni
zarea producției, ridicarea calității 
produselor, sporirea beneficiilor. 
Firește, acolo unde dintr-un motiv 
sau altul — în multe situații dato
rită calamităților din iulie a. c. — 
au apărut restanțe în înfăptuirea 
planului la anumite produse, la a- 
numiți indicatori calitativi, este 
necesar să fie aplicate noi măsuri

pășirea planului la toți indicatorii 
au o însemnătate covîrșitoare 
pentru asigurarea unei baze trai
nice trecerii la înfăptuirea mari
lor obiective din planul pe anul vii
tor. Tocmai de aceea. în unitățile in
dustriale trebuie amplificate preo
cupările pentru folosirea cu maxi
mă grijă și cu înalt randament a 
capacităților de producție, a mași
nilor, utilajelor și timpului de lu
cru, printr-o ordine desăvîrșită și o 
temeinică organizare, prin asigura
rea bunei cooperări interuzinale, a 
aprovizionării tehnico-materiale.

O atenție specială trebuie dată, 
în întreprinderile cu sarcini de ex
port, asigurării tuturor condi
țiilor pentru realizarea ritmică 
a planului, creșterea calității și 
competitivității produselor, urmă-

rîndu-se permanent felul în care se 
respâctă contractele, cum se expe
diază mărfurile destinate exportu
lui. Totodată, trebuie luate în con
tinuare măsuri energice pentru di
minuarea importului și valorifica
rea superioară a materiilor prime 
și materialelor achiziționate din 
străinătate, potrivit indicațiilor date 
de conducerea partidului.

Dezvoltînd experiența pozitivă 
dobîndită pină acum în Întrecerea 
socialistă și ținînd seama de nea
junsurile ivite într-o unitate sau 
alta, organizațiile de partid și co
mitetele oamenilor muncii au da
toria de a canaliza eforturile colec
tivelor de muncitori, tehnicieni și 
ingineri pe făgașul îmbunătățirii 
generale a activității productive, de 
a stimula prin toate mijloacele ini
țiativele creatoare, de a urmări și 
analiza sistematic cum se îndepli
nesc sarcinile de plan și angajamen
tele. determinînd, de cîte ori este 
nevoie, luarea de măsuri concrete 
pentru ca întrecerea să se desfă
șoare la nivelul maxim al poten
țialului tehnic, material și uman de 
care dispune fiecare întreprindere.

Există condiții ca întrecerea so
cialistă să fie în continuare mai 
viguroasă, mai rodnică, mai bogată 
în realizări, să asigure fructifi
carea din plin a energiilor și 
capacităților creatoare ale oame
nilor muncii, a experienței coț 
lectivelor fruntașe și a fruntași
lor în producție — astfel ca, în de
cadele și lunile viitoare, tot mai 
multe județe, ministere și unități 
industriale să raporteze devansarea 
cincinalului, înfăptuirea ritmică și 
integrală a planului și angajamen
telor pe 1975, să se asigure pretu
tindeni condițiile pentru trecerea la 
realizarea obiectivelor viitorului 
plan cincinal. Să facem totul pen
tru înfăptuirea acestor sarcini, spre 
binele și prosperitate^ întregii țări I

Aici, In secția turbine a întreprinderii de mașini grele din București se realizeazâ cele mai puternice agregate energetice ale țârii

TEATRUL ISTORIC

TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU _ 
a primit pe reprezentantul Partidului 

Laburist din Marea Britanie
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni 
după-amiază. pe Ian Mikardo. mem
bru al Comitetului Executiv Național 
al Partidului Laburist din Marea 
Britanie, președintele comitetului 
pentru relații internaționale al parti
dului, care a participat, la București, 
la manifestările prilejuite de cea de-a 
XXXI-a aniversare a eliberării ță
rii noastre de sub dominația fascistă.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

în cursul întrevederii a fost efec-' 
tuat un larg schimb de păreri în pro

bleme ale vieții internaționale, in 
special ale situației din Europa. In 
acest context au fost subliniate im
portanța Conferinței de la Helsinki 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, necesitatea aplicării în viață a 
acordurilor convenite, de a se acțio
na in continuare pentru realizarea 
altor acorduri bi și multilaterale, a 
unor măsuri practice în domeniul 
dezarmării. A fost evidențiată impor
tanța unei cooperări economice mai 
bune între statele continentului și 
soluționării împreună a unor proble
me privind cooperarea economică in
ternațională, a unor probleme uma
nitare și culturale.

în cadrul discuției au fost relevate 
cu satisfacție evoluția ascendentă a

relațiilor dintre România și Marea 
Britanie, preocuparea celor două țări 
pentru dezvoltarea acestor relații pe 
plan politic, economic, cultural și 
tehnico-științific, în interesul și spre 
binele celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și cooperării internațio
nale.

A fost exprimată, totodată, de am
bele părți, dorința de a dezvolta re
lațiile de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Laburist din Marea Britanie. 
Ian Mikardo a reînnoit, cu acest pri
lej, invitația adresată P.C.R. de a 
trimite reprezentanți la apropiatul 
congres al partidului laburist.

întrevederea s-a desfășurat_ în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

Colectivul Termocentralei de la Rovinari (în Imagine — camera de comandă 
a marii unități) obține succese deosebite în întrecerea socialistă

IN ZIARUL DE AZI:
® Referatul la adunar-? 
a fost... un film docu
mentar ® Lucrări hidro
tehnice pentru mai buna 
valorificare a apelor 
Dîmboviței ® Calitate I 
Cuvînt de ordine, sar
cină de căpătîi pentru 
fiecare lucrător din in
dustria ușoară © Practici 
care nu sînt în concor
danță cu buna orientare 
în dezvoltarea zooteh
niei ® Rubricile noastre: 
Faptul divers, Contraste, 
Sport, De pretutindeni

FERTILIZAREA SOLULUI
NU SE FACE DUPĂ „ȘABLON"...

Doze de îngrășăminte chimice științific determinate, folosirea 
integrală a îngrășămintelor naturale, încheierea grabnică a acțiunii 
de administrare — iată ce se cere în aceste zile pentru a spori 

viitoarea recoltă de grîu
Fertilizarea terenurilor cu Îngrășă

minte chimice și naturale condițio
nează in mare măsură sporirea re
coltelor medii .la /hectar, constituind 
una din căile principale prin care se 
va acționa, in cincinalul care urmea
ză, pentru a se obține o producție 
medie anuală de 21 milioane tone de 
cereale. Este de înțeles acest lucru 
deoarece îngrășămintele contribuie în 
cel mai înalt grad, împreună cu alti 
factori — folosirea semințelor din so
iuri valoroase, pregătirea exemplară 
a terenului, de care ne-am ocupat în 
articolele precedente — la valorifi
carea din plin a rezervelor de creș
tere a producțiilor medii de cereale 
La hectar.

în programul culturii griului, ela
borat de Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, program care 
a fost adaptat condițiilor specifice 
din fiecare zonă agricolă cu prilejul 
consfătuirilor județene, au fost pre
văzute cantitățile de îngrășămin
te care trebuie să fie folosite, 
precum și noi metode de apli
care. în aceste zile, cînd se 
pregătesc condițiile pentru însămîn- 
tarea cerealelor de toamnă, este ne
cesar ca specialiștii, conducătorii de 
unități agricole, mecanizatorii, toti 
oamenii de pe ogoare să execute cu 
cea mai mare răspundere lucrările 
de fertilizare. Fiind o acțiune de mare 
însemnătate economică. fertilizarea 
trebuie să se afle pe agenda preocu
părilor organelor și ale organizațiilor 
de partid, care au datoria să asigure

gospodărirea judicioasă a îngrășă
mintelor repartizate unităților agri
cole.

Numeroase unități agricole de stat 
și cooperatiste, folosind doze de în
grășăminte chimice riguros stabilite 
și, împreună cu acestea, îngrășămin
te organice, au obtinut sporuri în
semnate de recoltă, în condiții de 
înaltă eficientă economică. Pe cele 
1 000 ha cultivate în acest an cu grîu, 
întreprinderea agricolă de stat Variaș, 
județul Timiș, a realizat cîte 4 750 kg 
ia hectar. Acest rezultat bun — obtinut 
în condițiile unui an nefavorabil pen
tru grîu — se datorește fertilizării 
rationale a terenului. Astfel, pe 400 
ha din terenul destinat griului s-au 
aplicat direct îngrășăminte naturale, 
în cantitate de 40—50 tone Ia hectar, 
iar pe 200 ha — la planta .premer
gătoare. îngrășămintele chimice au 
fost aplicate pe baza analizelor de 
laborator, avîndu-se în vedere cerin
țele soiurilor cultivate și nevoile so
lului. Trebuie arătat însă că în multe 
unități agricole se neglijează folosi
rea gunoiului de grajd, iar la apli
carea îngrășămintelor chimice nu se 
respectă raportul optim între elemen
tele fertilizante. Acest dezechilibru, 
în condițiile de umiditate excesivă 
din primăvara acestui an, a favorizat 
atacul bolilor la culturile de grîu și 
căderea plantelor, cu urmări negative 
asupra producției. Nu pot fi trecute 
cu vederea diferitele neajunsuri le
gate de transportul din uzine în uni
tățile agricole al îngrășămintelor, ca

și neglijentele în ce privește depozi
tarea și administrarea lor. Din calcu
lele efectuate de Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare rezultă 
că pierderile determinate de păstra
rea necorespunzătoare și utilizarea 
nerațională a îngrășămintelor chimice 
se ridică anual în medie pînă la 10 
la sută, ceea ce echivalează cu o pa
gubă de aproape 400 milioane lei, 
pagubă care, raportată la producția 
ce s-ar fi putut obține, se ridică la 
cel puțin 1,5 miliarde lei. Iată de ce 
la consfătuirea griului au fost stabi
lite măsuri precise și răspunderi spo
rite în ce privește folosirea îngrășă
mintelor naturale și chimice. în ce 
constau ele ?

încă de acum, cînd se pun bazele 
viitoarei recolte de grîu, trebuie re
considerat în primul rînd rolul în
grășămintelor naturale — sursă ine
puizabilă de azot, fosfor și alte ma
terii hrănitoare de care cerealele, 
plantele agricole au atîta nevoie. în 
trecut, pe terenurile podzolice din 
Transilvania și alte zone ale tării se 
aplicau cantităti mari de îngrășămin
te naturale. Acum, un șir de coope
rative agricole situate în aceste zone 
nu mai folosesc îngrășămintele natu
rale, bazîndu-se doar pe cele chimice, 
care, după cum se știe, nu pot fi asi
gurate în cantităti îndestulătoare. 
Ministerul de resort a Indicat orga
nelor sale județene ca îngrășămintele 
chimice să fie repartizate nu
mai acelor cooperative agricole 
care folosesc gunoiul de grajd 
la fertilizarea terenurilor șl apli
că amendamente calcaroase. A-

Istoria patriei și-a 
găsit în creația noas
tră artistică un loc de 
frunte, pe care și l-a 
păstrat în perma
nentă și neștirbit. Ma
rii pictori și sculptori, 
marii scriitori și com
pozitori, toti au evocat 
și cîntat noile fapte 
din istoria neamu
lui, eroii poporului, 
străduindu-se să-i re
dea poporului în mă
reția și demnitatea 
lor nemuritoare. Con
secventa acestor pre
ocupări își află o 
reflectare pregnantă 
în întreaga evoluție a 
teatrului românesc, în 
opera multora dintre 
cei mai reprezentativi 
dramaturgi clasici și 
contemporani. S-a con
stituit astfel o bogată 
și trainică tradiție de 
teatru istoric — un 
teatru iubit de marele 
public și a cărui nobi
lă misiune este aceea 
de a contribui, cu mij
loace specifice, la e- 
ducarea patriotică, re
voluționară a unor 
largi cercuri de spec
tatori.

în spiritul acestei 
tradiții, teatrul istoric 
este o tulburătoare 
cale de cunoaștere a 
destinului umanității, 
a destinului propriului 
popor, scormonind sub 
spectaculosul întîmplă- 
rilor tainicul resort 
care împinge pe oa
meni spre înfăptuirea 
marilor idealuri. Spec
tatorul vine la piesa 
istorică nu pentru a 
asista la bătălii pe 
cîmpul de luptă, ci

pentru a I se descoperi/ 
înțelesurile acelor bă
tălii, cărora, prin felul 
lui de a gîndi, el le 
atribuie totdeauna ne
cesitatea unui sens. 
Jertfa și eroul sînt no
țiuni legate de un 
scop nobil și înalt. în 
afara acestui scop nu 
putem înțelege nici 
frumusețea jertfei, nici 
îndrăzneala eroului, 
nici semnificațiile a- 
dînci ale istoriei noas
tre, ale luptei poporu-

Tnsemnări da
Dan TĂRCHILĂ

lui pentru progres șl 
libertate.

Dezvăluirea acestor 
semnificații profunde 
conferă de altminteri 
valoare — și unitate 
— patrimoniului dra
maturgiei noastre is
torice, îmbogățit în 
perioada de după al 
doilea război mondial 
cu noi opere consacra
te unor mari figuri 
de conducători, ctitori 
de țară, făuritori de 
istorie, luptători pen
tru descătușarea na
țională și socială. 
Mircea cel Bătrîn, ca 
om politic și diplomat 
iscusit ; Petru Rareș, 
tulburătoare figură de 
domn puternic ; Mihai 
Viteazul, ca primul 
înfăptuitor al Unirii ; 
Avram Iancu, tragicul 
erou al lumii româ
nești în pragul epocii 
moderne ; Tudor Vla-

dimirescu, purtător de 
steag al conștiinței de 
veacuri a poporului ; 
neînfricatul Vlad Țe- 
peș și încă putem pre
lungi șirul marilor 
oameni ai pămîntuiui 
nostru aduși pe scenă 
de dramaturgia con
temporană.

Autorii evocărilor 
privesc istoria nu nu
mai cu pasiune și ad
mirație, ci și de pe o 
poziție filozofică, de 
gindire dialectică, mar
xistă, ceea ce a contri
buit în mod esențial 
la ineditul teatrului is
toric de azi și, impli
cit, la marele interes 
pe care publicul i-1 
arată, la ecoul evocă
rilor în conștiințe. O- 
mul epocii noastre e 
însetat de adevăruri 
nu de artificii, caută 
sensuri nu străluciri 
de costume. Căci ade
vărurile și sensurile 
trecutului justifică pe 
cele ale prezentului, 
existînd o inextricabi
lă legătură între ce a 
fost și ce este. De a- 
ceea, ne aplecăm cu 
dragoste asupra trecu
tului nostru de aur, 
pentru a ne înțelege 
pe noi cei de acum.

Creația artistică an
gajată, drama istorică 
presupun o deplină 
rigoare în reconstitui
rea marilor momente 
și personalități ale tre
cutului și — in același 
timp — Interpretarea 
evenimentelor evocate 
dintr-o perspectivă
(Continuare 
în pag. a V-a)

De unde vin aceste va
poare ? Și unde pleacă ? Șl 
ce aduc în uriașele lor pîn- 
tece ? Și cu ce încărcătură 
s-au desprins de pămîntul 
țării ?

în portul Constanta erau 
în ziua aceea cincizeci de 
nave.

Cargoul românesc „Pre
deal" încarcă ceea ce sa 
cheamă mărfuri generala 
(utilaje, textile, produsa 
chimice, produse ale indus
triei lemnului și altele) și 
doar peste cîteva zile vasul 
se va desprinde de țărm 
pentru a duce toate aceste 
roade ale muncii noastre 
industriale departe, pe pă
mîntul Americii Latine, în 
Argentina. „Lago Lagar" 
din Argentina încarcă, de 
pe însoritul Tomis, mașini 
și utilaje pentru îndepăr
tata sa patrie. Către țărmu
rile aceluiași continent se 
pregătește să plece, după ce 
va fi încărcat produse de 
prestigiu ale constructorilor 
de mașini din România, 
vasul „Bordagain" (Liberia) 
cu destinația Peru... „Pros- 
pathia" încarcă mașini și 
produse chimice pentru ca, 
după un lung drum, să le 
descarce într-unul din por
turile Republicii Populare 
Chineze. „Reșița" descarcă 
minereu din Brazilia.

muncii pașnice a românilor. 
Citesc numele înscrise cu 
litere mari și cu cele mai 
diverse caractere pe pro
vele înalte, nume exotice, 
nume de departe sau mai

iese pe planeta Pămînt, 
sentimente pe care le-a 
purtat și le poartă în lume, 
atît de fierbinte, președinte
le nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

1980. în anul 1975, de trei 
ori mai mult decît în 1985.
Deși față de acum 3 de
cenii lungimea danelor n-a 
crescut decît de două ori și 
jumătate. Creșterea traficu-

La Constanta, unde» *

se întîlnesc continentele

Ca și cum aș păși pe un 
bulevard în care fiece clă
dire are să-ti spună ceva, 
tot astfel pășesc pe dalele 
mari de piatră ale cheiului 
din port și privesc cu îneîn- 
tare la fiecare dintre marile 
nave care și-au găsit aici 
popasul vremelnic pentru a 
ne vorbi despre cît de de
parte și cît de temeinic că
lătoresc pe mapamond 
hărnicia, inteligența, rodul

de aproape... Șl așa cum 
stau înșirate la danele por
tului Constanța, alături de 
vapoare noi cu nume de o- 
rașe și munți din România, 
mi se pare că mă aflu in 
fata unei splendide mate
rializări a sentimentelor ro
mânilor de prietenie și co
laborare, de bună înțelege
re între toți cei care tră-

în aceeași ordine de idei 
se înscrie și următorul 
fapt : în ultimele 3 decenii, 
dar mai cu seamă în ulti
mul, flota noastră și activi
tatea portuară au crescut 
vertiginos. Acum, într-o 
lună se realizează mai 
mult decît traficul portuar 
al întregului an 1949. în 
două luni, traficul anului

lui s-a făcut pe seama mo
dernizării, a mecanizării o- 
perațiiior portuare. Erau de 
60 la sută în 1965, de 77 la 
sută in 1970 și sînt mecani
zate acum în proporție de 
90 la sută. Așa îneît timpul 
de staționare a unei nave în 
port, pentru a-și descărca 
mărfurile și pentru a primi 
altele, s-a redus cu mult.

De aici, creșterea traflculuL 
De la mecanizare mai de
curge și un alt avantaj. 
Enorm. Și de strictă esență 
umană : a dispărut imagi
nea clasică a docherului în
covoiat sub povara baloților 
și sacilor. Docherul de as
tăzi lucrează cu dispozitive
le de agățare ale macarale
lor. Operația se cheamă 
„cotare". Docherul mai este 
azi tractorist, manipulator 
de autostivuitoare sau de 
electrostivuitoare, macara
giu, mecanic, electrician, 
lăcătuș...

Se lucrează lntr-un ritm 
alert. Acel ritm care a per
mis ca planul cincinal la 
traficul portuar să fie în
deplinit încă din 5 iulie a- 
nul curent.

Portul, privit de departe, 
de pe promontoriul orașu
lui, se oferă ca imagine sta
tică. Doar brațele macara
lelor se mișcă, mișcare insă 
greu de observat. Imagine 
statică, de cetate cu tur
nuri și alcătuiri neaștepta
te... în structura sa intimă 
însă nimic nu e static, ci 
dimpotrivă. E o mișcare 
lăuntrică, perpetuă. In pî.n- 
tecele vapoarelor — mii de 
tone de mărfuri — mașini 
mari sau mărunte piese, 
baloți, lăzi și pachete, cu 
cele mai neînchipuite pro
duse ale miinii și minții 
omenești, se stivuiesc pen
tru a călători din nou...

Aici, mereu, mereu sosesc 
vagoane cu mărfuri româ
nești de export... Din va
goanele de cale ferată ele 
trec în cala marilor vapoa
re și pornesc să ducă în 
lume inscripția de mare 
mîndrie pentru noi : „Made 
in ROMANIA"...

Mihai CARANFIL

ceastă măsură a avut menirea 
să stimuleze transportarea la cîmp 
și încorporarea, odată cu ară
turile. a unor cantităti însemnate de 
îngrășăminte naturale. Cea mal mare 
atenție trebuie acordată, in continua
re, fertilizării solului cu îngrășăminte 
chimice. Desigur. în primul rînd se 
cere să fie grăbit ritmul executării 
acestor lucrări. Din datele centrali
zate la minister rezultă că, pînă la 
22 august, în cooperativele agricole 
îngrășămintele cu fosfor au fost apli
cate doar pe 21 la sută din suprafe
țele planificate. Lucrările sînt ră
mase in urmă mai ales în 
județele Buzău. Gorj, Dîmbovi
ța, Sălaj, Cluj, Suceava. Para
lel cu măsurile organizatorice și 
tehnice care vor trebui luate în a- 
ceste zile în vederea grăbirii lucră
rilor de fertilizare, este necesar ca 
specialiștii din unităti să acorde cea 
mai mare grijă modului în care se 
aplică îngrășămintele, pentru a nu 
se mai repeta greșelile din trecut 
îngrășămintele chimice pot să con-
(Continuare în pag. a IH-a)

55 milioane kWh 
energie electrică 

în plus
Colectivele de energeticienl 

din cadrul întreprinderii elec- 
trocentrale Mintia-Deva au rea
lizat de la începutul anului o 
producție industrială suplimen
tară în valoare de 30 milioane 
lei, îndeplinind înainte de ter
men angajamentul asumat în 
intrecerea socialistă pe 1975. 
Asigurind funcționarea la pa
rametri ridicați a agregatelor și 
instalațiilor, formațiile de lucru 
de la unitățile aparținătoare în
treprinderii au produs și furni
zat sistemului energetic națio
nal, peste sarcinile de plan afe
rente perioadei ce a trecut din 
acest an, 55 milioane kWh ener
gie electrică, în condițiile eco
nomisirii a peste 4 000 tone com
bustibil convențional.
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făptuTI

O via|ă închinată

VERS un film documentar
cauzei partidului,

Un om
Cineva 

carul cu 
s-ar putea traduce întîmplarea 
cetățeanului V. B. din București, 
care, întoreîndu-se de la mare 
și vrînd să cumpere niște pe
peni, a uitat pe o bancă de la 
capătul locului de parcare a 
mașinii o geantă cu o însemna
tă sumă de bani și cu obiecte 
de mare importanță pentru 
el. A constatat lipsa genții abia 
cind a ajuns acasă. Și a încer
cat marea cu degetul : a dat un 
telefon la sediul miliției din 
Țăndărei, județul Ialomița. De 
aici, plutonierul major Petre 
Bălșanu a pornit imediat spre 
banca aceea de pe marginea șo
selei București-Constanța, prin 
dreptul căreia trecuseră, în cî- 
teva ore, sute și sute de mașini, 
de călători. Geanta fusese pre
dată responsabilului terasei 
„Strachina" din apropiere. Dia
logul dintre lucrătorul de mi
liție și responsabilul terasei ne 
scutește de orice comentariu :

— Cine v-a predat geanta ?
— Nu mi-a spus cum îl chea

mă. Un om.
într-adevăr, un om !

a pierdut un ac în 
fin. Și l-a găsit. Așa

I
I

Ca frații»
Marin și Ion Tănase sînt frați. 

Amindoi sint șoferi. Anii petre- 
cuți de ei la volan depășesc o 
jumătate de secol. Amindoi lu
crează la Șantierul naval din 
Constanța, pe unul din cele mai 
puternice autovehicule din țară. 
Este vorba de un autotranspor- 
tor capabil să ducă o încărcătură 
echivalentă cu un tren de... 20 
de vagoane 1 Autotransportorul 
cară uriașele secțiuni ale navelor 
de mare tonaj din hala de mon
ta) pină la docuri. Toată lumea 
ii admiră pe cei doi frați pentru 
siguranța cu care conduc gigan
tul autovehicul, care are nu mai 
puțin de... 48 de roți ! De unde 
și urarea noastră, pe care cei 
doi ași ai volanului să și-o îm
partă frățește : drum bun, 
continuare, ca pe roate I

Subliniind cerința afirmării mai 
puternice în toate sectoarele vieții 
economice și sociale a spiritului re
voluționar, de ordine, disciplină, a 
simțului gospodăresc, recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale a chemat toate organizațiile de 
partid să desfășoare o intensă activi
tate politico-educativă în această 
direcție.

între mijloacele utilizate în culti
varea spiritului responsabilității co
muniste pentru bunul mers al pro
ducției se înscrie și filmul, mai pre
cis creația cineamatorilor.

într-o plenară a sa. Comitetul de 
partid de la Combinatul chimic 
Rm. Vîlcea a pus în dezbatere fapte
le din activitatea unor secții sur
prinse de filmul realizat, sub directa 
îndrumare a biroului, de clubul ci
neamatorilor. Această peliculă a fost, 
poate, cel mai concret „material" 
supus vreodată discuției participan- 
ților la plenara comitetului de par
tid din combinat. Timp de două săp
tămîni, echipa de filmare a urmărit 
îndeaproape aspecte ale indiscipli
nei în procesul de producție și a 
închegat un documentar ale cărui 
imagini au constituit o concludentă 
pledoarie pentru intensificarea ac
țiunilor politico-educative menite să 
dezvolte răspunderea fată de mun
că, să întărească ordinea și 
plina.

Dar înainte de a 
interesul pe care 
tat acest referat 
măsurile care s-au 
prezentarea lui, este 
paranteză. Dotate cu utilaje și 
instalații de inaltă tehnicitate, fabri
cile și secțiile Combinatului chimic 
Rm. Vîlcea se numără printre cele 
mai moderne unități ale chimiei ro
mânești. Pe baza planului tehnic al 
combinatului s-au adus o serie de 
îmbunătățiri și perfecționări tehno
logice și mecanice, care s-au reflec
tat în creșterea productivității mun
cii și a calității producției. De pildă, 
prin îmbunătățirea exploatării unor 
agregate din cadrul instalației de

oxo-alcooli s-a reușit, pe de o 
parte, să se reducă frecvența opriri
lor tehnologice de peste 5 ori, iar, 
pe de altă parte, să se obțină, numai 
in patru luni din acest an, un 
spor de producție în valoare de 15,8 
milioane lei. Și totuși. în primele 
luni ale anului s-au consemnat nu
meroase opriri din diverse motive 
tehnice datorită cărora, după cum 
se estimează, s-a pierdut o producție 
în valoare de peste 36 milioane lei.

se bazează pe îmbunătățirea tehno
logiilor și introducerea tehnicii noi. 
Totodată, s-a intensificat acțiunea de 
atestare a întregului personal de la 
instalații, s-a îmbunătățit asistenta 
tehnică in toate schimburile.

— Acest moment de analiză, rele
va Pantelimon Ungureanu, secreta
rul comitetului de partid pe combi
nat. a determinat în mod firesc și 
intensificarea muncii politico-educa
tive cu argumente concrete, convin-

Din experiența muncii politico-educative 
consacrate întăririi ordinii și disciplinei

Aceste acțiuni au contribuit la dez
voltarea unui climat de răspundere 
muncitorească față de fiecare „amă
nunt" de care depinde bunul mers 
al producției, realizarea planului.

Asemenea acțiuni sînt. desigur, 
notabile. Ele nu constituie Insă de- 
cît un început. Comitetul de partid 
este chemat să asigure în mod per
manent o muncă politico-educativă 
vie, concretă, strîns legată de sarci
nile îndeplinirii și depășirii plai ului, 
să acționeze constant pentru dezvol

tată de 
cele mai 
de aceea 
nu a fost 
lui în șe-

clasei muncitoare

disci-

despre 
susci- 

imagini.

in

Scrisoare 
din Sinaia

Cititorul nostru Constantin Ca- 
ragea Ponor din Sinaia aduce, 
și pe această cale, mulțumiri 
lucrătorilor de miliție care au 
reușit ca, în numai două ore, 
să-i prindă pe cei doi făptași 
care-i furaseră bicicleta. „Poa
te că nu v-aș fi scris, dacă n-aș 
fi aflat că cei doi făptași, tot din 
Sinaia, sînt foarte tineri. Tatăl 
unuia dintre ei este medic, iar 
mama profesoară. Părinții celui 
de-al doilea sînt muncitori, pe 
care îi cunosc și eu, și toată 
lumea, drept oameni cinstiți și 
de omenie. Sincer să fiu, îmi 
pare rău pentru părinții lor. Dar 
mi-ar plăcea să cred că n-a fost 
decit o rătăcire sau — hai să-i 
zicem, la vîrsta lor — o «aven
tură». O «aventură» — 
cu învățătură de minte".

Responsa 
bili... ires
ponsabili

De la o vreme, Mihai Costes- 
cu, responsabilul restaurantului 
din Vinju-Mare (Mehedinți), nu 
se mai despărțea de Petre Pan- 
tir, mai marele bufetului din co
muna Rogova. Ce anume ii apro
pia, ce tot șușoteau intre ei, ni
meni n-a putut afla pină deu
năzi, cind organele de miliție au 
descoperit o lipsă în gestiunea 
restaurantului din Vinju-Mare 
de 58 000 lei. Autor : responsa
bilul localului. Sărindu-i in aju
tor, Petre Pantir a încercat, în 
timpul controlului, să-l „împru
mute" cu respectiva sumă, sus
trasă, firește, de la bufetul de 
care răspundea. Acum, „pentru 
delapidare, fals și uz de fals", 
cei doi responsabili vor răspun
de solidar. Și se vor afla tot îm
preună. La un loc sigur. Tot spu
neau ei că sînt 
ramă.

vorbi
l-a 

în 
adoptat după 

necesară o 
utilaje

Diverse manifestări ale indiscipli
nei au fost puse în discuția organi
zațiilor de bază, ale grupelor sindi
cale. Dar în acest tînăr colectiv se 
cerea cultivată mai statornic atitudi
nea înaintată fată de muncă și avu
ția societății, responsabilitatea comu
nistă fată de bunul mers 
ției.

— Vă spun sincer — 
maistrul Vasile Salapa, 
organizației de partid de 
electroliză 3 — imaginile 
au fost în măsură să reflecte cu fi
delitate o serie de neajunsuri și de
ficiente, pe care chiar membrii comi
tetului de partid, comuniștii din secții 
și instalații le-au trecut uneori cu 
vederea. Filmul mă pune foarte se
rios pe ginduri. Trebuie să recunosc 
că am slăbit controlul asupra disci
plinei.

„Acesta-i adevărul" — l-au recu
noscut la rîndul lor inginerii Ion Mi- 
trea și Petre Lăzăruț, maistrul prin
cipal Mircea Dinu, toți participant!! 
la discuție.

Au fost stabilite o serie de mă
suri privind urmărirea de către bi
rourile organizațiilor de bază a mo
dului cum se desfășoară realizarea 
planului tehnic, întrucît sarcinile de 
plan privind creșterea productivității

al produc-

mărturisea 
secretarul 
la secția 
prezentate

gătoare și implicit mobilizatoare. S-a 
făcut o mai temeinică instruire a 
agitatorilor, care, in munca de la om 
la ora, au insistat asupra necesității 
ca fiecare muncitor, maistru sau in
giner să înțeleagă că sarcinile de 
producție nu pot fi realizate oricum, 
că nu poate fi acceptat nici un rabat 
la calitate potrivit părerii retrograde 
care afirmă : „merge și așa". Tot
odată. gazetele de perete, programele 
stațiilor de radioamplificare și ale 
brigăzilor artistice de agitație au 
abordat în forme concrete diverse ■ 
neajunsuri, militînd pentru dezvolta
rea răspunderii față de muncă, pen
tru întărirea disciplinei conștiente.

tarea atitudinii înaintate 
muncă și disciplină, prin 
diverse mijloace. Tocmai 
ne întrebăm de ce filmul 
prezentat, după vizionarea __ ...
dința comitetului de partid, și în ca
drul instruirii activului, a agitatori
lor, precum și în secțiile ale căror 
deficiente au fost înfățișate ?

Integrate organic în acțiunile po
litico-educative ale organizației de 
partid pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste, viitoarele realizări ale ci
neamatorilor, inspirate din lupta 
muncitorilor, inginerilor, tehnicieni
lor din combinat pentru transpunerea 
în viață a prețioaselor indicații și 
chemări ale Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 21—22 iulie 
de un folos și 
colectiv..

a.c., vor fi. sperăm, 
mai mare întregului

Ion
corespondentul „Scînteil"

STANCIU

Sortiment larg de mărfuri

împlinirea a șase decenii de la 
nașterea lui Grigore Preoteasa, fiu 
credincios al clasei muncitoare și 
poporului român, militant de seamă 
al partidului si statului nostru, este 
un prilej de evocare a Înaltelor sale 
calități de revoluționar și intelectual 
comunist, care și-a consacrat întrea
ga viață triumfului idealurilor socia
lismului.

Născut la 25 august 1915, Intr-o 
familie muncitorească, Grigore Preo
teasa a biruit obstacolele ce se ri
dicau atunci în calea copiilor 
familii sărace, reușind 
cursurile liceului și apoi 
scrie la Universitate, 
studii, în cursul 
un larg orizont 
arătat totodată că 
drumul spre lumi
nă, demnitate și 
o viață nouă a ce
lor oprimați este 
drumul luptei re
voluționare, 
locul său 
alături de 
muncitoare, 
arătat-o 
osebire 
bătălii 
din
bruarie 1933, cînd 
tinărul student a

activă, ca membru al 
acțiunile de ajutorare a 
ceferiști

cărora 
de cultură,

din 
să urmeze 
să se in- 
Anii de 

și-a creat 
i-au

tetului local București al P.C.R., pen
tru ca în anii 1940—1944 să fie in
ternat în lagărele Ciuc, Caracal, Tg. 
Jiu. în această perioadă, alături de 
ceilalți militanți din activul de bază 
al partidului din ilegalitate și în
chisori, a participat activ la lupta 
pentru eliberarea tării de sub domi
nația fascistă.

Declanșarea insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialis- 
te din august 1944 l-a găsit la postul 
de luptă pe care 1-1 încredințase 
partidul, ca redactor-șef al ziarului 
„România liberă".

Calitățile sale de militant 
nist și intelectual patriot 
diție,
lui, și-au găsit

circa 20 
in sco-
Numal

Capitala noastră consumă 
mc de apă pe secundă 
puri potabile și industriale, 
aproximativ a cincea parte din a- 
cest volum provine din subteran. 
Restul are drept sursă apele Dîm
boviței și Argeșului. în raport cu a- 
cest necesar al orașului— care pen
tru 1980 este estimat la 25,5 metri 
cubi pe secundă, iar pentru 1990 la 
peste 30 mc/secundă — debitul me
diu multianual al Dîmboviței este 
doar de 11 mc/secundă, iar al Ar
geșului de 40 mc/secundă. Deci, cel 
mult într-un an-doi setea Bucureș- 
tiului va trebui stinsă de un volum 
de ape dublu față de cel pe care-1 
oferă Dîmbovița.

Deocamdată însă nu folosim în 
întregime acest debit al Dîmboviței, 
numai o mică parte a apelor acestui 
rîu poate fi efectiv folosită, deoare
ce el are caracter torențial, iar la 
viiturile de primăvară — sau cu o- 
cazia unor ploi mari — o bună parte 
a debitului său se scurge inutil. în 
schimb, în perioadele secetoase de
bitele scad timp de zile și săptămîni 
întregi la 2—3 mc/secundă, uneori și 
la mai puțin.

Pentru a folosi într-o măsură cit 
mai mare apele curate, nepoluate 
ale Dîmboviței, s-a început construc
ția acumulării de la Pecineagu, care 
va înmagazina un volum de 63 mi
lioane mc de apă de pe cursul su
perior al Dîmboviței și a afluenți
lor săi din zona muntoasă. Acumu
larea este un fel de căldare naturală 
amplasată între masivul Piatra Cra
iului si masivul Iezerului, La poa
lele vîrfului Păpușa. Această căldare 
dintre munți, la un nivel de peste 
1100 m altitudine, va fi închisă în 
locul ei cel mai îngust, între culmile 
Tămașu și Drăcșin, de un baraj înalt 
de 106 m. Barajul, alcătuit din anro- 
camente — piatră locală compactată 
și ulterior impermeabilizată — va 
avea o lungime de trei sute de me
tri, lățimea la bază va fi de pdste 320 
de metri, iar la coronament, de opt 
metri. în prezent, aici se lucrează 
la excavațiile pentru fundația bara
jului și la galeria de deviere a ape-

lor pe timpul execuției. O priză am
plasată lingă viitorul baraj, cu o ga
lerie de aducțiune de circa 11 km, va 
aduce apele Dîmboviței la centrala 
hidroelectrică (de 30 MW), ce se va 
construi în aval, în punctul denumit 
Clăbucet.

Lucrarea urmează să intre în func
țiune în 1980 și va permite asigura
rea pe tot parcursul anului a unui 
debit de 6—7 mc pe secundă — adi
că o utilizare sigură a mai mult de 
jumătate (60 Ia sută) din debitul to
tal al rîului. într-o etapă următoare 
se vor putea capta alte cursuri de 
apă de pe versanții Făgărașului 
pentru a fi deversați în acumularea 
Pecineagu, al cărei debit va crește, 
iar puterea instalată la Clăbucet va 
putea spori pînă la 50 de MW.

Specialiștii mai au în vedere con
struirea altor două lacuri de acu
mulare în zona de munte : unul — la 
Sătic (la poalele masivului Piatra 
Craiului, altitudine 860 m, în amon
te de Podul Dîmboviței, cu o capa
citate de 100 milioane mc) cu o u- 
zină hidroelectrică de 50_MW ; ce
lălalt lac — la Lunca 
muntele Mateiaș, altitudine 
30 milioane mc). Acestea, 
cu acumularea Pecineagu, 
reține in timpul viiturilor 
de ape mai mare cu 10 pînă la 20 
la sută, contribuind astfel la ate
nuarea efectelor unor ape mari și 
reducînd într-o oarecare măsură pe
ricolul unor inundații.

Prin crearea in viitor a acestor în
semnate capacități suplimentare de 
acumulare va crește posibilitatea de 
folosire într-o proporție și maj mare 
a apelor Dîmboviței pentru alimen
tarea Capitalei.

în prezent, la Consiliul Național 
al Apelor și în institutele sale de 
specialitate se lucrează la definiti
varea proiectelor de sistematizare a 
întregii rețele hidrografice din zona 
Capitalei, menite să înlăture defini
tiv pericolul inundațiilor și să con
tribuie la o maximă valorificare a 
tuturor resurselor de apă.

în unitățile cooperației de consuni
Pentru a răspunde cerințelor 

și exigențelor cumpărătorilor, 
cooperația de consum se preo
cupă permanent de buna apro
vizionare a unităților sale. Ma
rile unități de tip „Supercoop" 
și „Supermagazin" dispun de 
suprafețe de vînzare care 
permit etalarea mărfurilor in 
scopul alegerii libere a aces-

jte
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iar 
este 

clasa 
I-au

cu de- 
eroicele 

proletare 
ianuarie-fe-

tora. Acum, în plin sezon, ele 
desfac — într-un sortiment va
riat — confecții din diferite țe
sături moderne, tricotaje și în
călțăminte pentru adulți și copii. 
Confecțiile se pot cumpăra a- 
vantajos cu plata în rate lunare. 
In fotografie : Complexul co
mercial „Vlădeasa" din Huedin.

c:

■‘Hii

B
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ÎL

comu- 
de eru- 

devotat idealurilor marxismu- 
teren de afir

mare plenară in 
perioada ce a ur
mat eliberării ță
rii, cînd, în func
țiile de răspun
dere pe care Ie-a 
îndeplinit din în
sărcinarea parti
dului, a adus o 
contribuție im
portantă la dez
voltarea presei 
jși culturii socia
liste.

îmbinarea or
ganică a patrio

tismului și internaționalismului, tră
sătură definitorie cultivată cu consec
vență de partid la toți militanții săi, 
s-a manifestat pregnant în activita
tea desfășurată de Grigore Preoteasa 
ca ministru al afacerilor externe, 
funcție pe care a indeplinit-o înce- 
pînd din anul 1956. Cu fermitatea și 
pasiunea comunistă care ii 
proprii, a militat fără 
pentru înfăptuirea politicii 
ne a partidului și statului i 

La Congresul al VII-lea al 
(1955) a fost ales membru al 
tetului Central al partidului, 
Plenara C.C. al P.C.R. din iulie 1957 
— membru supleant al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al P.C.R.

Un tragic accident de avion l-a 
curmat viața la 4 noiembrie 1957 — 
în plină putere de muncă și de 
creație. Cel mai înalt omagiu pe care 
comuniștii, întregul nostru popor II 
aduc memoriei luptătorilor care 
și-au consacrat forțele pînă în ulti
ma clipă a vieții cauzei socialismu
lui îl constituie eforturile pline de 
abnegație și dăruire pentru înfăp
tuirea hotăririlor .Istorice ale Con
gresului al XI-lea, a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

60 de ani

de la nașterea lui

Grigore Preoteasa

de la Atelierele

a urmat, cînd 
Român mobiliza

luat parte 
U.T.C., la 
luptătorilor 
Grivița.

în perioada care 
Partidul Comunist 
toate forțele patriotice ale națiunii 
la luptă hotărîtă împotriva perico
lului fascist, creînd un șir de orga
nizații de masă legale ce reuneau 
pe platforma luptei antifasciste di
verse categorii sociale, Grigore 
Preoteasa a desfășurat o susținută 
activitate în cadrul Comitetului Na
țional Antifascist și apoi a Frontu
lui Studențesc Democrat, organiza
ție care a avut un rol important în 
contracararea tentativelor cercurilor 
reacționare de a folosi studențimea 
ca masă de manevră pentru acțiu
nile lor diversioniste.

Afirmîndu-se ca unul dintre con
ducătorii tineretului antifascist și ai 
mișcării studențești democratice, el 
s-a făcut, totodată, remarcat ca un 
publicist deosebit de talentat, care 
a participat la redactarea mai mul
tor publicații ale P.C.R. și U.T.C., 
printre care „Studentul leninist", 
„Acțiunea . studențească". „Studentul 
român", „Studențimea nouă", „Fap
ta".. .

De repetate ori arestat, întemnițat 
la Jilava, Doftana, Craiova, își con
tinuă în anii 1937—1938 activitatea 
revoluționară ca membru al Comi-

: erau 
preget 
exter- 

nostru.
P.C.R. 
Comi- 
iar la

■ ■■

Gîrții (sub 
630 m, de 
împreună 
vor putea 
un volum

Cazarea se asigură în hotelu
rile cele mai bune. Serviciile de 
masă — ireproșabile : meniuri 
variate, de calitate superioară. 
Pentru amatorii de excursii se

Al. PLĂIEȘU

Silviu ACHIM

prieteni la caia-

După 16
urmează

— Care mai vrei să 
pe listă ? Și cu cit ? 
două, nouă ?... Var nestins. Alb 
ca laptele. Fără pietre, fără pe
te. Banii azi — varul mîine.

Și amatorii de chilipir virau 
mina în chimir. Unul, doi. trei... 
Lista se mărea, iar „vărarul" 
(Muth Gligor, din Sibiu, strada 
Tribunei nr. 3) își încasa bă
nuții. La un moment dat, un 
lucrător de miliție s-a uitat mai 
atent la „patalamaua" pe care 
vărarul a flutura prin fața cre
dulilor. Și s-a constatat că în 
mină avea o autorizație falsă, 
iar la activ, 16 condamnări. Tot 
pentru înșelăciune. Urmează a 
17-a. Pînă una, alta, afacerea 
cu var nestins s-a... stins.

O tonă,

Pentru luna septembrie, în
treprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante — București, prin 
filialele sale din bd. Republicii 
nr. 4, tel. 14 72 08, și bd. N. Băl- 
cescu rir. 35, tel. 15 74 11, a pus 
in vînzare bilete pentru locuri 
de odihnă în toate stațiunile de 
pe litoral.

în comparație cu celelalte 
luni ale verii, condițiile sînt 
deosebit de avantajoase: se pot 
procura locuri cu prețuri redu
se pînă la 50 la sută. Iată, spre 
exemplu, costul unui sejur de 
12 zile în luna septembrie :

TRAGERE
EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES

La tragerea excepțională 
„Pronoexpres" din 31 august 
1975 se acordă autoturisme „Da
cia 1300", excursii la alegere, în 
Uniunea Sovietică și Ungaria, 
cîștiguri fixe și variabile în 
bani. Participarea se face pe va
riante de 6 și 15 lei.

Pe bilete Seria C se poate 
participa și cu variante simple 
taxate la cote fracționale : 2 va
riante X 50 la sută sau 4 vari
ante X 25 la sută, iar pe bilete 
Seria O cu 2 variante X 100 la 
sută, 4 variante X 50 la sută sau 
cu 8 variante X 25 la sută. Se 
efectuează 8 extrageri și se ex
trag 68 de numere. Vînzarea bi
letelor : pină la 30 august 1975.

Libretul de economii 

cu ciștiguri
și avantajele ge-

toți 
(garanția

Una pe hîrtie, 
GÎia în realitate

STAȚIUNEA
iulie— 
august 

lei
Intre 
1—15 
sept.

după
16 sept 

lei
Aurora 1330 781 630
Mamaia, Eforie Nord, Jupiter,
Venus și Saturn 1 266 781 630
Eforie Sud 1 203 781 630
Mangalia oraș 1 096 756 630
Neptun 1 266 806 806

organizează în această perioadă 
excursii de-a lungul litoralului, 
la Histria și în Delta Dunării, 
precum și excursii de o zi 
Varna (R. P. Bulgaria).

Altfel de 
amețeală »

loan Bobeică, Rubin Fomescu, 
Ioan Oancea, Mihai Csipai, Iosif 
Vincze și alți cîțiva arădeni, fără 
ocupație, au fost depistați de or
ganele de miliție „ocupindu-se“ 
de golitul sticlelor de băuturi 
prin birturi, pină au căzut sub 
masă sau pe băncile din parcu
rile păblice. Cind s-au pomenit 
sancționați cu amenzi între 500 
și 900 de lei, i-a cuprins altfel 
de amețeală. S-au trezit, oare, 
definitiv 1

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

La începutul 
trecut, George 
din București, 
Pașcani, nr. 7, __
8, sc. E, ap. 44, secto
rul 7, sesiza redacției 
și altor foruri că la a- 
dresa de mai sus, in 
apartamentul nr. 42, 
funcționează, fără au
torizație sanitară, de- 
ranjînd în tot cursul 
zilei locatarii, un răz
boi de țesut la care 
lucrează Stanciu Pa- 
raschiva, de la coope
rativa „Arta Textilă", 
în urma acestor sesi
zări, organele de re
sort — Laboratorul de 
epidemiologie din ca
drul Policlinicii coope
rației meșteșugărești, 
Centrul sanitaro-anti- 
epidemic al munici
piului București, pre
cum și 
UCECOM 
nicat atit 
lui, cit și 
s-au dat dispoziții con
ducerii cooperativei 
„Arta Textilă" să nu 
mai acorde lucru la 
domiciliu cooperatoa
rei S. P. pentru răz
boiul de țesut, urmînd 
să fie încadrată într-un 
atelier organizat ori să 
i se încredințeze alte 
activități care să nu 
incomodeze vecinii.

„De atunci și pînă 
în prezent — ne-a se
sizat recent G. Giuhat 
— de nenumărate ori 
am bătut drumurile la 
autoritățile respective, 
solicitînd să se pună 
în practică măsurile 
stabilite. Cu toate a-

anului 
Giuhat, 
strada 

bloc D

U.C.M.B., 
— au comu- 
petiționaru- 
redacției, că

cestea, deși a trecut 
mai bine de un an, 
conducerea cooperati
vei «Arta Textilă» a 
refuzat de fiecare dată 
(?!) să se conformeze 
hotăririlor luate de or
ganele sale ierarhic 
superioare. Așa se 
face că liniștea noas
tră este tulburată în 
continuare prin func
ționarea ilegală a a- 
cestui război de țe
sut".

Centrul sanitaro-an- 
tiepidemic al munici
piului București a co
municat de curînd re
dacției că „pentru ne- 
respectarea indicațiilor 
noastre... a fost amen
dată președinta coope
rativei «Arta Tex
tilă»".

Evident, este și a- 
ceasta o măsură. Dar 
ne întrebăm: o simplă 
amendă este oare de 
folos pentru liniștea 
locatarilor? Și, în 
ordine de idei, 
poate fi explicată 
sa de fermitate
partea conducerii 
U.C.M.B. și a UCECOM 
în aplicarea propriilor 
hotărîri comunicate re
dacției încă de anul 
trecut, privind interzi
cerea funcționării a- 
cestui utilaj în aparta
mentul menționat?

altă 
cum 
lip- 
din

tul Dolj, pe nume 
Nelu Dumitrescu, este 
incorect, părtinitor, i 
se trec norme atit lui. 
cit și soției sale. Elena 
Dumitrescu, deși nu au 
lucrat nici o zi în coo
perativă".

Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole 
de producție Dolj, 
unde a fost îndruma
tă această sesizare, 
ne-a răspuns următoa
rele: „Pe baza verifi
cărilor efectuate s-a 
stabilit cu organele lo
cale și conducerea 
C.A.P. ca N. D. să fie 
scos imediat din comi
sia de judecată ca ne
cinstit și necorespun
zător pentru îndeplini
rea unei asemenea sar
cini de mare răspun
dere. întrucît a fost 
normat cu 52 norme 
convenționale, s-a dis
pus să se revină Ia 
hotărîrea adunării ge
nerale și să nu mai fie 
retribuit, deoarece 
tivitatea în cadrul 
misiei de judecată 
se remunerează,
vor anula și normele 
acordate soției sale, 
Elena Dumitrescu, care 
nu a muncit în C.A.P., 
dispunîndu-se, de ase
menea, să le fie luat 
și lotul în folosință, la 
care nu au dreptul".

Deși răspunsul nu se 
referă și la răspunde
rea celor care au faci
litat asemenea ilegali
tăți, ar fi folositor 
pentru întărirea spiri
tului de răspundere 
in această unitate să 
nu fie trecut cu vede
rea acest aspect.

Gh. PÎKVAN

ac- 
co- 
nu
Se

Drepturile 
nerale de care beneficiază 
depunătorii Ia C.E.C. 
statului asupra sumelor depuse, 
păstrarea secretului privind nu
mele depunătorilor și operațiile 
efectuate, imprescriptibilitatea și 
scutirea de taxe și impozite a 
sumelor depuse, a dobînzilor și 
cîștigurilor etc.), cit și avantajele 
specifice fiecărui instrument de 
economisire, stimulează interesul 
cetățenilor în a-și păstra econo
miile la C.E.C.

Printre instrumentele de eco
nomisire puse de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni la dis
poziția populației se numără și 
libretul de economii cu cîștiguri, 
care oferă depunătorilor avanta
jul de a-și spori economiile per
sonale prin importante ciștiguri 
în bani, care se acordă prin tra
geri la sorți trimestriale, din do- 
bînda de 3,5 la sută calculată la 
depunerile pe aceste librete.

La tragerile la sorți trimes
triale, care au loc în ultima zi 
lucrătoare a fiecărui trimestru, 
se acordă numeroase cîștiguri în 
bani cu valori cuprinse Intre 

• 250 la sută și 25 la sută, calcu
late față de soldul mediu tri
mestrial al libretelor de econo
mii ieșite cîștigătoare.

Libretele de economii cu cîști
guri nominale se emit de 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C., de mandatarii contrac
tuali și agenții C.E.C., 
și de oficiile poștale, 
la purtător se emit i 
sucursale, filiale și 
C.E.C. autorizate.

precum
Libretele 

numai \ de 
agențiile

S-a făcut 
ordine...

într-o scrisoare sosi
tă Ia redacție se relata : 
„Unul din membrii 
comisiei de judecată 
din cadrul cooperativei 
agricole de producție 
din comuna Leu, jude-

Tragerea la sorți 
a obligațiunilor C.E.C.

Casa de Economii și Consem
națiuni face cunoscut că trage
rea la sorți pentru luna august 
a.c. a obligațiunilor C.E.C. va 
avea loc în Capitală (sala clu
bului finanțe-bănci, str. Doam
nei nr. 2) sîmbătă 30 august a.c., 
ora 13,30.

Cu acest prilej, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va a- 
corda 5 917 cîștiguri (cu valori 
cuprinse intre 50 000 și 800 lei) 
în sumă totală de 5 749 000 de 
lei.

Cei interesați sînt invitați să 
Ia parte la tragerea la sorți.

Produse noi din fire sintetice
în actualul cincinal colectivul 

întreprinderii de ciorapi din 
Timișoara a pus un accent deo
sebit pe valorificarea superioa
ră a materiilor prime indigene, 
utilizind pe scară largă firele 
românești tip bumbac din me- 
lană și celofibră în locul celor 
de bumbac aduse din import, 
ceea ce a condus la realizarea 
unei importante economii valu
tare. Toate cele peste 30 de

articole noi. create de la înce
putul acestui an, bucurîndu-se 
nu numai de aprecierea cumpă
rătorilor din țară, ci și de cea a 
beneficiarilor de peste hotare. 
Volumul exportului a crescut an 
de an. fiind acum de 3 ori mai 
mare decit la începutul cinci
nalului. Ciorapii produși la Ti
mișoara sînt solicitați pe piețele 
din Republica Federală Germa
nia, Austria, Italia, Belgia, Nor

și din multe

aici a reali- 
producție din 
încă din luna

vegia. Iordania, 
alte țări.

Colectivul de 
zăt sarcinile de 
actualul cincinal
martie a.c. Bilanțul de realizări, 
reflectat în valoarea produse
lor realizate pînă în prezent 
peste prevederile perioadei 
1971—1975, se ridică la peste 100 
milioane lei. (Cezar Ioana).
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Noi capacități de producție, 
noi locuințe

O La ÎNTREPRINDEREA „OȚE
LUL ROȘU" au fost terminate con
strucția și montajul primului cuptor 
din cadrul noii oțelării electrice cu 
turnare continuă. Odată cu punerea 
în funcțiune a tuturor agregatelor 
de elaborare și turnare a metalului 
în flux continuu, noua oțelărie va 
contribui la sporirea de aproape 2 
ori a producției și la diversificarea 
gamei de mărci de oțeluri de cali
tate superioară. (Nicolae Catană).

® După strălucita izbîndă a mi
nerilor din Valea Jiului — care în 
aceste zile au străpuns magistrala 
subterană de transport de la mina 
Livezeni — minerii de la Ghelar 
vestesc și ei un succes similar : 
brigada de mineri condusă de 
Gheorghe Bîrnad a străpuns gale
ria direcțională de la orizontul 12, 
secția a Il-a a EXPLOATĂRII MI
NIERE GHELAR. Noua și impor
tanta galerie are o lungime de 3 000 
metri, scurtează drumul de tran
sport al minereului de fier extras 
din această zonă pînă la puțul nr. 3 
al minei cu 1.5 kilometri, facilitind 
în același timp deschiderea de noi 
abataje de mare capacitate. (Sabin 
Io nes cu).

e Pe PLATFORMA CHIMICA 
„AZOMUREȘ" DIN TG. MUREȘ 
au început probele tehnologice la o 
mare instalație de îngrășăminte 
complexe. Punerea în funcțiune a 
noii capacități va asigura realizarea 
în țară a îngrășămintelor cu azot, 
fosfor și potasiu — complex vital 
de substanțe pentru orice cultură.

e La COMBINATUL SIDERUR
GIC HUNEDOARA, după încheierea 
perioadei de uscare și încălzire a

zidăriei refractare, a Intrat In func
țiune al patrulea încălzitor de aer 
de la furnalul de 1 000 mc. Racor
darea la circuitul productiv a aces
tui obiectiv nou construit asigură 
îmbunătățirea regimului de funcțio
nare a furnalului, sporirea indicelui 
de utilizare, creșterea producției de 
metal și reducerea consumului spe
cific cu 1,5 kg cocs metalurgic de 
fiecare tonă de fontă elaborată.

o Ca urmare a eforturilor ener
gice depuse de constructori, recent. 
In cadrul ÎNTREPRINDERII DE 
CONSTRUCȚII METALICE ȘI A- 
PARATAJE DIN CAPITALĂ a fost 
pusă în funcțiune — înainte de ter
men — o importantă capacitate de 
producție : secția de ventilație.

0 Dintre ultimele realizări ale 
Trustului de construcții industriale 
din CLUJ-NAPOCA consemnăm 
încheierea, zilele trecute, a lu
crărilor de la secția duplex
triplex, aparținînd fabricii de 
cartoane „Mucart" din Cluj-Napoca. 
De remarcat că noua capacitate a 
fost predată la recepție cu 100 zile 
mai devreme decît prevedea terme
nul planificat.

O în CRAIOVA a fost recepțio
nat cel de-al 1 500-lea apartament 
construit in municipiu de la începu
tul anului, număr la care se vor 
adăuga, pină la 30 decembrie, alte 
900 de apartamente.

© Colectivele șantierelor de con
strucții din JUDEȚUL ARAD în
scriu succese de seamă în realiza
rea planului anual de investiții. 
Pînă în prezent au fost date în fo
losință cu 174 apartamente mai 
multe decît se prevăzuse pentru a- 
ceastă etapă.

Din noua arhitectura a municipiului Tg. Jiu

Se extinde 
folosirea 

calculatoarelor 
în economie

Centrul teritorial de calcul 
electronic Iași, înființat la sfîr- 
șitul anului 1971 în imediata a- 
propiere a noii zone industriale, 
acordă un larg sprijin atît uni
tăților economice ieșene, cit și 
celorlalte existente în Moldova. 
Avînd la dispoziție o largă gamă 
de echipamente de calcul, prin
tre care calculatoare electronice 
„Felix—C—256“ de capacitate 
medie, din generația a IlI-a, 
minicalculatoare electronice, 
mașini de facturat și contabili
zat. calculatoare electronice de 
birou și altele, specialiștii cen
trului reușesc să pregătească și 
să prelucreze un mare volțim 
de date contabile și de produc
ție, de conducere și organizare 
a întreprinderilor etc. Cu priori
tate, ei elaborează aplicații și 
pachete de programe pentru 
problemele cheie de conducere 
a producției, îndeosebi progra
marea, lansarea și urmărirea 
producției, utilizarea mai bună 
a capacităților de producție, a- 
provizionarea, desfacerea și asi
gurarea stocurilor de resurse 
materiale și alte operațiuni.

Centrul dispune și de un co
lectiv de analiști cu experiență 
care ajută operativ conducerile 
întreprinderilor în problemele 
de analiză și organizare a pro
ducției și a muncii, făcînd studii 
și testări la fața locului, precum 
și de un însemnat număr de 
programatori care cunosc și uti
lizează curent minimum trei 
limbaje de programare. Există 
și o grupă de modelare pentru 
promovarea metodelor matema
tice în economie.

Specialiștii Centrului de calcul 
electronic din Iași au elaborat 
și pot proiecta în continuare a- 
plicații pentru cele mai diverse 
domenii de activitate : econo
mic, tehnico-științific, medici
nă ș.a.

In paralel cu activitatea de 
cercetare-proiectare de sisteme 
informatice și exploatare a teh
nicii de calcul, de mai mulți ani 
specialiștii centrului, în colabo
rare cu institutele de învăță- 
mînt superior din localitate, or
ganizează cursuri postuniversi
tare și postliceale cu durata de 
1 an, cu scoaterea din producție 
pentru asigurarea necesarului 
de cadre pentru nucleele de in
formatică din centrele terito
riale de calcul electronic și din 
principalele unități economice 
din Moldova.

Manole CORCACI
corespondentul „Scintell"

în fotografie t o imagine obiș
nuită din noile secții de calcu
latoare.

La întreprinderea de aparate electrice de mâsurat din Timișoara Foto : E. Dichiseanu

Practici tare nu sint in coiuntatâ 
ce tan orientare h dezvoltarea zootehniei

în cooperativele agricole din ju
dețul Brașov, din cele 100 milioane 
lei alocate lucrărilor de investiții 
în acest an, peste 86 milioane lei 
sint destinate unor noi construc
ții zootehnice, dotării cu utilaje și 
modernizării acestui sector. Acestei 
orientări — corespunzătoare condi
țiilor favorabile de dezvoltare a zoo
tehniei în acest județ — îi răspund 
și inițiativele întreprinse de organi
zațiile de partid și conducerile coo
perativelor agricole din Cristian, 
Lovnic, Viscri, Budila, Purcăreni, 
Vulcan și altele, unde, cu forțe 
proprii, se construiesc grajduri de 
vaci și saivane pentru oi. în a- 
ceste unități s-au preluat ceea 
ce oferă proiectele directoare ale 
institutelor de profil, cit și une
le soluții care s-au dovedit bune în 
unități cu experiență din Tara Bîr- 
sei. „Construim, intre altele, un 
grajd pentru 122 vaci, aflat în fază 
avansată — spunea ing. Toma Car- 
doș, președintele cooperativei agrico
le din Cristian. Am organizat o e- 
chipă de constructori condusă de un 
subinginer — echipă sprijinită de alți 
cooperatori în perioadele dintre cam
paniile agricole". Tov. Ion Bujgoiu, 
președintele cooperativei agricole 
Vulcan, ne-a relatat că au fost 
construite tabere de vară pentru 
vaci, pentru a valorifica bine pă
șunile pe care unitatea Ie are în fo
losință. în prezent, se constru
iește un saivan pentru 1 400 oi, 
care va fi terminat cu mult îna
inte de sosirea anotimpului friguros. 
Numeroase alte exemple atestă că 
atunci cînd organizațiile de partid 
de la sate, consiliile populare și con
ducerile unităților agricole își ..gos
podăresc" bine timpul pentru a îm
bina preocupările pentru desfășura
rea campaniilor agricole și realiza
rea investițiilor se obțin rezultate 
apreciabile.

Se impun însă măsuri care să a- 
sigure ca obiectivele de investiții să 
fie terminate și date în exploatare 
în același an în care sînt începute. 
Or, in unele cooperative construcția 
unui grajd sau saivan durează doi 
ani și chiar mai mult. La cooperati
va agricolă Ucea de Sus. un grajd 
început anul trecut se află și acum 
la fundație. Conducerea cooperativei

are repartiții de materiale, dar nu 
le-a transportat pe șantier. Deși 
există posibilitatea ca balastul și ni
sipul să fie asigurate pe plan local, 
nici aceste materiale de bază nu sint 
la îndemîna constructorilor.

în unele cazuri, propriile planuri 
și angajamente sînt uitate pe par
curs. Conducerea cooperativei agri
cole din Șercaia, după ce a decis 
demolarea unui grajd vechi, necores
punzător, nu s-a mai ocupat de con
strucția celui nou. planificat să fie 
gata în acest an. întrucit conduce-

Ritmul și calitatea 
lucrărilor la unele 

construcții zootehnice 
din județul Brașov

rea cooperativei nu s-a grăbit să 
realizeze acest obiectiv, de altfel 
strict necesar pentru adăpostirea a- 
nimalelor în condiții corespunzătoa
re, abia în ultimul timp, echipa de 
constructori a început să lucreze din 
plin.

Pentru dezvoltarea mai rapidă a 
zootehniei județului este necesară 
impulsionarea construcției unor o- 
biective moderne, cum sînt fermele 
pentru creșterea vacilor de la coo
perativele agricole Hărman și Hăl- 
chiu. Ideea de a integra în fluxul 
tehnologic și construcțiile vechi re- 
amenajate și modernizate asigură 
punerea mai deplină în valoare a 
ceea ce s-a construit timp de două 
decenii. Numai că. la ambele unități, 
ritmu) de execuție nu este corespun
zător. La Hălchiu. din planul pe 7 
luni, de 7.2 milioane lei construcții- 
montaj, s-au realizat numai 5 mi
lioane. Slaba exigentă față de cali
tatea lucrărilor a determinat reme
dieri costisitoare încă înainte de 
terminarea' tuturor construcțiilor.

Conducerile unităților agricole și or
ganele județene de resort trebuie să 
se ocupe mai mult de functionarea 
normală a obiectivelor de investiții

intrate în funcțiune, dar a căror ter
minare definitivă este tergiversată. 
La complexul intercooperatist de 
creștere a porcilor de la Feldioara, 
pentru construcția căruia s-au inves
tit 27 milioane lei, din cauza lipsei 
unui atelier propriu de întreținere, 
se cheltuie circa 280 000 lei pentru 
revizia instalațiilor și ventilatoarelor 
electrice, la fiecare 6 luni, așa cum 
prevede fluxul tehnologic. La aceeași 
unitate, canalele pentru evacuarea 
dejecțiilor se deteriorează provocînd 
mari dificultăți, care, alături de alte 
cauze, au contribuit ca. anul trecut, 
această unitate să-și încheie activi
tatea cu pierderi de 4 milioane lei. 
Soluționarea tehnică și tehnologică a 
problemelor legate de evacuarea de
jecțiilor trebuie să preocupe mai 
mult pe tehnologii și proiectanții din 
institutele de profil agrozootehnic. 
La I.S.C.I.P.-Codlea, cu o capacitate 
de 60 000 porci pe an, dejecțiile se 
deversează într-un canal deschis, 
poluînd tot ceea ce întîlnesc în cale, 
în timp ce stația de epurare a apelor 
reziduale, care a costat aproape 12 
milioane lei, nu funcționează.

Pentru dezvoltarea zootehniei se 
cer rezolvate cu mai multă prompti
tudine o serie de probleme legate de 
introducerea' mecanizării în construc
țiile existente — cerință esențială 
pentru creșterea producției si pro
ductivității muncii. După cum am 
fost informați la direcția agricolă, 
anul trecut și In acest an. s-au des
fășurat largi acțiuni, soldate cu bune 
rezultate pe linia introducerii, micii 
mecanizări și. în special, a extinderii 
lucrărilor de alimentare cu apă. în- 
tr-adevăr, în acest sens se pot con
semna exemple bune, care atestă efi
ciența acestor acțiuni. Totuși grafi
cele „la zi“ privind introducerea mi
cii mecanizări în zootehnie arată 
multe restante. O cauză a acestei si
tuații este că Banca agricolă a sistat 
pe timp de o lună finanțarea unor 
lucrări pe motiv că nu s-ar încadra 
în capitolul de „mică mecanizare". 
După ce s-a pierdut un timp prețios 
s-a convenit că lucrările, de altfel de 
strictă necesitate în desfășurarea nor
mală a producției. „încap" și în ru
bricile din scriptele Băncii agricole.

C. BORDEIANU

CALITATE
Cuvînt de ordine, sarcină de căpătâi

pentru fiecare lucrător din industria ușoară
Atît informarea prezentată, cît și 

dezbaterile care au avut loc în ca
drul recentei adunări a activului de 
partid din Ministerul Industriei U- 
șoare au pornit de la aprecie
rea formulată de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la plenara din 
21—22 iulie a.c. : „După cum spun 
tovarășii, în industria ușoară avem 
o dotare printre cele mai bune din 
Europa. Calitatea lasă însă de dorit... 
Dacă nu punem ordine și disciplină, 
nu luptăm pentru calitate, industria 
nu va putea face față cerințelor pie
ței internaționale. în comerțul exte
rior pe primul plan trebuie să stea 
problema producției, a organizării 
corespunzătoare a muncii, a realiză
rii comenzilor ia timp și în condiții 
de calitate cerute de contracte".

Scoțînd în evidență rezultatele 
bune din activitatea industriei ușoare 
(Ministerul Industriei Ușoare este, 
după cum se știe, primul minister 
care a realizat cincinalul înainte da 
termen ; anual, întreprinderile pro
ducătoare introduc în fabricație noi 
sortimente și modele, apreciate atît 
pe piața internă, cît și la export — 
dovadă fiind și triplarea exportului 
din acest cincinal, față de cincinalul 
anterior), participanții la ședința 
activului de partid și-au însușit întru 
totul critica principială, exigentă a 
secretarului general al partidului, so
cotind-o ca un puternic îndemn 
pentru eforturi perseverente pe li
nia îmbunătățirii calității produselor, 
sarcina esențială a tuturor lucrători
lor din acest sector — începînd cu 
muncitorul din fabrică și pînă la mi
nistru.

— Dacă dorim să facem mai mult 
în privința calității produselor, a 
creșterii exportului — și trebuie să 
facem mai mult, așa cum ne cere 
conducerea partidului — a arătat în 
cuvîntul său Iosif Steinbach, directo
rul general al centralei confecțiilor

de datoria noastră, în 
comuniștilor, de a în- 

____ ___  compartimentele de 
muncă spiritul de răspundere, de a 
da dovadă de exigență sporită față 
de propria activitate, față de munca 
celor cu care colaborăm, de a fi in
transigenți cu lipsurile, cu tărăgă
nările in rezolvarea de fond a pro
blemelor. Alcătuim adeseori planuri 
de măsuri — e adevărat bine in
tenționate și bine concepute — 
numai că, pe parcurs, uităm uneori 
să le și aplicăm. Este o realitate

— atunci este 
primul rind a 
țări în toate

vizionării cu materii prime și ma
teriale, abateri de la cerințele unui 
control calitativ riguros al mărfuri
lor etc. în acest context, s-a criticat 
și faptul că, în paralel cu încheierea 
contractelor curente, nu s-a acționat 
pretutindeni cu fermitate pentru sta
bilirea de relații economice de mai 
lungă durată cu o serie de parteneri 
străini, ceea ce ar asigura o mai 
mare stabilitate schimburilor comer
ciale și condiții favorabile pentru 
pregătirea din vreme și cît mai ju
dicioasă a producției.

însemnări de la adunarea activului de partid 
din Ministerul Industriei Ușoare

care scoate în evidență insuficienta 
combativitate revoluționară față de 
stilul birocratic, superficial în care 
se tratează uneori diferite probleme 
legate de îmbunătățirea producției, 
inclusiv pentru export.

Mai mulți vorbitori — printre care 
Dumitru Dinescu și Alexandru Pa- 
nait, directori în minister, Luiza Dia- 
conescu, director comercial la cen
trala tricotajelor — au subliniat în 
dezbateri 
tinuare a 
necesară 
punderii 
ocupă de 
Criticîndu-se 
factori de răspundere din minister, 
din întreprinderile de comerț exte
rior. din centrale și întreprinderi 
producătoare s-a arătat că insufi
cienta inițiativă și exigență în abor
darea problemelor de comerț exte
rior determină, adeseori, neasigura- 
rea la vreme a comenzilor necesare 
sau eșalonarea lor necorespunzătoare; 
de aici decurg dificultăți în asigura
rea ritmicității producției și a apro-

că pentru sporirea în con- 
voiumului de export este 

o întărire serioasă a răs- 
și disciplinei celor ce se 
comercializarea produselor, 

nominal o serie de

Analizîndu-se cu exigență partini
că modul în care este urmărit ex
portul de către întreprinderile de 
comerț exterior — după ce acestea 
lansează în fabricație comenzile — 
s-a arătat că, deși a devenit eviden
tă necesitatea de a se schimba ra
dical actualul stil de muncă — acest 
lucru nu s-a realizat decît în mică 
măsură.

în cadrul ședinței, un loc aparte 
a fost acordat aportului activității 
de cercetare din institutele Ministe
rului Industriei Ușoare la îmbunătă
țirea calității producției și, strîns le
gat de aceasta, la creșterea exportu
lui. S-a apreciat ca insuficientă 
preocuparea specialiștilor, a comu
niștilor din institute pentru rezolva
rea unor probleme de stringentă ac
tualitate, care să ducă la dinamizarea 
exportului.

în legătură cu un alt capitol deo
sebit de important al activității de 
comerț exterior din industria ușoară, 
respectiv importul, mai mulți vorbi
tori — dintre care Nicolae Marines
cu, director general adjunct al cen-

tralei de pielărie și încălțăminte, 
Anghel Ionescu, director în minister 
— au arătat că sarcina primordială 
în acest domeniu este reducerea la 
strictul necesar a consumului de ma
teriale aduse din import. S-a criti
cat, astfel, că se mai apelează încă, 
cu destulă ușurință, la unele impor
turi de utilaje, materii prime, piese 
de schimb și accesorii ce pot fi rea
lizate în țară. De asemenea, se aduc 
uneori din import materiale peste 
necesitățile curente, utilaje și piese 
de schimb netrebuincioase. într-un 
șir de cazuri, examinînd cu insufi
cient discernămînt cererile de im
port, acceptînd soluțiile comode de 
obținere a materialelor și utilajelor 
necesare, fără a vedea dacă nu exis
tă posibilitatea producerii lor în țară, 
centralele industriale, ca și forurile 
de resort ale ministerului au avizat 
cereri de importuri nejustificate. Ul
terior, printr-o analiză aprofundată 
a tuturor importurilor — în lumina 
indicațiilor conducerii partidului — 
s-au depistat rezerve de economisire 
a importante fonduri valutare în a- 
cest an.

Pe baza analizei făcute și a pro
punerilor formulate de participanti a 
fost adoptat un plan de măsuri care 
conturează căi și soluții concrete prin 
care va putea spori substanțial, încă 
din acest an, exportul întreprinderi
lor din industria ușoară și, totodată, 
se va diminua importul. Comuniștii, 
toți participanții la ședință au fost 
unanimi în a aprecia că aceste im
portante sarcini sînt întru totul rea
lizabile, că pentru înfăptuirea lor va 
trebui întărit în continuare spiritul 
de responsabilitate și exigență co
munistă în activitatea întreprinderi
lor producătoare și de export. în cen
trale și în minister.

Mihai IONESCU

(Urmare din pag. I)

Feri
tribuie la sporirea recoltelor, dar 
nu oricum folosite. înainte de 
orice, se cere să se pună capăt, 
o dată pentru totdeauna, apli
cării de doze șablon, fără a ține 
seama de factorii ce ar trebui 
să stea la baza unei fertilizări ra
ționale. Esențial este să șe asigure 
un raport optim între azot și fosfor, 
respectîndu-se întocmai indicațiile 
date de laboratoarele agrochimice, a- 
ceasta constituind una din cele mai 
importante atribuții și răspunderi 
ale specialiștilor din agricultură. Pen
tru administrarea uniformă a îngră
șămintelor, la consfătuirea griului s-a 
indicat să se folosească semănătorile 
SU-29 casate. Deși un mare număr 
de semănători au fost adaptate pen
tru efectuarea acestei lucrări, așa

CONTRASTE
G. S. C. M. R. I. C. P.: firmă lungă, termene... lungi

G.S.C.M.R.I.C.P., a- 
dică Grupul de șantie
re construcții-montaj 
și reparații pentru in
dustria chimică — Plo
iești, construiește pen
tru Combinatul de fi
bre artificiale din 
Brăila o instalație de 
creștere a capacității 
de cristalizare la in
stalația de sulfat de 
sodiu, din cadrul fa
bricii de rețele cord.

— Vorba vine că o 
construiește — ne re
lata ing. Dumitru 
Boitoș. șeful compar
timentului de investi
ții de la combinatul 
brăilean, beneficiarul 
lucrării. Și asta, de
oarece termenul de 
punere în funcțiune a 
expirat la 30 iunie a.c. 
și nu sînt create con
diții nici pentru res
pectarea celui de-al 
doilea termen, pentru 
că lucrările lîncezesc...

într-adevăr. lucrări
le la instalația de sul
fat de sodiu se des
fășoară în „ritm de 
melc", deși prin pu
nerea ei în funcțiune 
s-ar asigura obținerea 
unei importante mate
rii prime pentru in
dustria 
materie 
acum 
începută 
1974. investiția nu

detergenților, 
primă care 

se importă, 
în august 

a 
fost terminată. Acum 
se confecționează co- 
fraiele pentru turna
rea primului planșeu. 
Deci. lucrarea este

mult întîrziată. De
ce ? Ne răspunde ing.

Ion Vlădescu. șeful 
șantierului, reprezen
tantul la Brăila al 
G.S.C.M.R.I.C. Plo
iești :

— Motivele sînt mal 
multe. Inițial ne-au 
lipsit niște utilaje. A- 
poi, după ce le-am 
procurat, nu s-a pu
tut lucra cu ele. fiind 
necesare anumite mo
dificări. Asta se în- 
tîmpla prin martie...

— Dar această con
statare o puteați face 
din septembrie anul 
trecut, 
discuție 
Boitoș.

„Așa 
noaște 
constructorului, 
aduce pe tapet alte 
justificări. „în aseme
nea condiții, vechiul 
termen (30 iunie 1975) 
nu mai putea fi res
pectat. S-a întocmit 
un alt grafic, cu ter
men de punere în 
funcțiune Ia 30 august 
1975, grafic semnat de 
către directorul Gheor
ghe Fava. din partea 
G.S.C.M.R.I.C. Plo
iești. Este un termen 
neștiintific... Față de 
noul grafic sîntem în- 
tîrziați cu 2 luni. Do
cumentația. cu noua 
soluție, ne-a sosit de 
la I.P.U.C. București 
la 18 aprilie, 
demolarea care 
prevăzută a se 
cuta în 15 zile a du
rat o lună. Ne-a lip
sit forța de muncă 
specializată, nu am a- 
vut unele materiale.

intervine în 
ing. Dumitru
este". recu- 

reprezentantul 
care

apoi, 
era 

exe-

Ce ne-am propus în 
continuare ? Am în
tocmit planuri de mă
suri, prin care am 
prevăzut aproviziona
rea cu materiale, asi
gurarea forței de 
muncă și a unor uti
laje. Vom organiza lu
crul în două schim
buri și credem că pu
nerea în funcțiune a 
Instalației (fără a ter
mina totuși finisările) 
va avea loc la 30 sep
tembrie a.c.“.

— Realitatea este — 
apreciază șeful com
partimentului 
vestiții de la 
natul brăilean 
G.S.C.M.R.I.C. 
iești, firma 
lungă și cu termene 
de execuție la fel de 
lungi, ar trebui să-i 
sprijine mai mult pe 
constructorii ei din 
Brăila. Ei au nevoie 
de oameni, de asis
tentă tehnică. Știți că 
pentru lucrarea res
pectivă nu dispun de 
un inginer de specia
litate ? 
care ni 
nouă și. 
nomiei 
ridică la peste 1000 
tone 
diu.
uitat 
o materie primă ce se 
aduce din străinătate. 
Așteptăm deci inter
venția energică a 
G.S.C.M.R.I.C. Plo
iești și a forului de 
resort. (Mircea 
nea).

de in- 
combi-
— că

Plo- 
aceasta

Pagubele pe 
le pricinuiesc 
implicit, eco- 
naționale, se

sulfat de so- 
Și nu trebuie 

că este vorba de

Bu-

Bine
Iată un bilanț ine

dit : la cheltuieli de 
producție — economii; 
beneficii peste plan ; 
productivitatea muncii 
— depășită, planul la 
producția fizică — de
pășiri la to,ate sorti
mentele. După cum se 
vede, am prezentat un 
bilanț fără cifre. De 
ce ? Pentru că și așa 
el oglindește cît se 
poate de fidel succe
sele obținute în înde
plinirea planului, în 
lunile ce au trecut din 
acest an, de colectivul 
Combinatului de pre
lucrare a lemnului din 
Tg. Jiu. Ce stă la baza 
acestor succese ? In
vestiția de gîndire, in
tensificarea muncii de 
concepție și organi
zare. într-un cuvint, 
mobilizarea intensă a 
propriilor forțe de 
creație tehnică. O ci
fră grăitoare, în acest 
sens : mașinile și in-

gîndit, bine realizat
stalațlile realizate în 
actualul cincinal prin 
autoutilare valorează 
aici peste 17 milioane 
de lei. Amintim cîte- 
va dintre realizările . 
mai recente din acest 
domeniu : mașina de 
frezat conturul rame
lor de la scaune, care 
a dus la dublarea pro
ductivității muncii; 
instalația de uscare a 
frizelor pentru par
chet, prin a cărei pu
nere în funcțiune s-au 
eliminat „locurile în
guste", iar productivi
tatea muncii a sporit 
cu 20—22 la sută și 
instalația de finisare 
a mobilei curbate care 
asigură creșterea cu 
15 la sută a randa
mentului muncii.

Desigur, lista mași
nilor si instalațiilor — 
de înaltă complexitate 
și tehnicitate — con
struite prin autouti-

mai 
prac- 
le-am 

al-

lare este mult 
lungă. Efectele 
tice ? O parte 
prezentat. Iată si
tele. S-au' economisit 
importante fonduri 
valutare, calitatea pro
duselor a crescut, s-a 
facilitat introducerea 
unor tehnologii per
fecționate, mai econo
micoase, care în acest 
an au contribuit la 
sporirea cu 2,7 la sută 
a indicelui de utili
zare a masei lemnoa
se, Totodată, reținem 
că în semestrul II, co
lectivul Combinatului 
de prelucrare a lem
nului din Tg. Jiu este 
hotărît să dezvolte și 
mai mult, cu rezultate 
tot mai bune, activita
tea de autoutilare. 
Ce-1 îndeamnă ? Rea
lizările de pînă a- 
cum, hotărîrea sa de a 
se autodepăși. (Ilie 
Stefan).

Economisiți, că avem noi grijă
Constructorii de rul

menți din Brașov sînt 
cunoscuti nu numai ca 
oameni harnici și ta- 
lentați. dar și ca buni 
(gospodari. Un argu
ment în plus pentru 
această apreciere îl o- 
feră modul cum valo
rifică materialele și. 
în primul rînd, cum 
folosesc în interesul 
producției deșeurile de 
metal. Șpanul rezultat 
din procesul tehnolo
gic este colectat, sor
tat. sfărîmat și apoi 
încărcat cu atenție în 
vagoane și expediat 
unităților siderurgice. 
In felul acesta se evi
tă la maximum pier
derile. Aceeași grijă 
se acordă valorificării 
capetelor de bare : ele 
se colectează cu gri
jă. pe sorturi și di-

mensiuni, și se trans
portă la depozite. Aici, 
unele din ele sînt re- 
folosite în procesul de 
producție, iar restul 
sint expediate la Tîr- 
goviște, pentru elabo
rarea de oteluri alia
te, și la Combinatul si
derurgic din Hunedoa
ra. Cu alte cuvinte, 
întreprinderea din 
Brașov a acumulat 
o bună experiență, 
care ar trebui prelua
tă și de alte „unități 
surori" de pe terito
riul județului, cum ar 
fi „6 Martie" Zărnești. 
Ne referim la această 
unitate. întrucît aici 
nu se dovedește
celași spirit gospodă
resc pentru colectarea, 
sortarea și expedierea 
spânului către combi
natele siderurgice.

a-

ilizarea so
cum a reieșit din controalele efec
tuate pe teren de specialiști din mi
nister, în unele locuri, din comodi
tate, îngrășămintele continuă să fie 
administrate tot cu ajutorul vechilor 
mașini.

După cum se știe, în aceste zile 
continuă executarea arăturilor de 
vară, multe din aceste suprafețe ur- 
mînd să fie însămînțate cu cereale 
de toamnă. De asemenea, s-a trecut 
și la pregătirea terenului pentru se
mănat prin discuiri și grăpat. Este 
timpul ca, odată cu executarea grab
nică și de bună calitate a acestor 
lucrări ale solului, să fie intensificate 
și lucrările de fertilizare, asigurîn- 
du-se pe terenurile destinate cerea
lelor de toamnă un raport optim în
tre azot și fosfor, astfel Incit să 
existe certitudinea obținerii unor re-

să risipim...
Șpanul, amestecat cu 
tot felul de corpuri 
străine, este evacuat 
undeva în afara între
prinderii și lăsat a- 
colo multă vreme să 
se... oxideze. Sfărîmă- 
torul de șpan. sosit in 
întreprindere cu un an 
în urmă, nu a fost pus 
în funcțiune. Similar 
stau lucrurile cu ca
petele de bare. între
prinderea însărcinată 
cu colectarea deșeuri
lor din județ solicită 
continuu îmbunătăți
rea situației în acest 
domeniu la „6 Mar
tie" Zărnești. dar cei 
de aici parcă și-ar fi 
propus să risipească 
ceea ce economisesc 
colegii lor de la „Rul
mentul". (Nicolae Bra
șoveanul.

lului
colte substanțial sporite și eficiente 
din punct de vedere economic.

Comitetele comunale de partid, or
ganizațiile de bază din unitățile agri
cole, ferme și alte formații de lucru 
au datoria ca — în ansamblul preo
cupărilor pentru buna organizare și 
desfășurare a Jnsămînțărilor de 
toamnă — să întărească răspunderea 
conducerilor și specialiștilor din uni
tățile agricole pentru fertilizarea ra
țională a terenurilor, pentru gospo
dărirea și administrarea judicioasă a 
îngrășămintelor chimice, să acțione
ze energic. în vederea utilizării pe 
suprafețe cît mai mari a îngrășămin
telor naturale. Aceasta este o cerință 
și, în același timp, o condiție de cea 
mai mare importanță pentru obți
nerea de recolte mari de cereale in 
1976 — primul an al viitorului cin
cinal.
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Excelenței Sale
Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU

Președinte al Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
sînt fericit de a exprima Excelenței Voastre și poporului român 
prieten, în numele poporului arab sirian și în numele meu perso
nal, cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări.

Totodată, îmi este plăcut de a transmite, cu această ocazie, satis
facția pentru dezvoltarea relațiilor între țările noastre în toate do
meniile, precum și încrederea în dezvoltarea continuă și progresul 
acestor relații, pentru binele celor două popoare prietene și întă
rirea luptei lor comune.

Urez Excelentei Voastre fericire și sănătate, iar poporului român 
prieten progres șl prosperitate continuă.

HAFEZ EL ASSAD
Președintele 

Republicii Arabe Siriene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei eliberării României, îmi este foarte 
plăcut să adresez Excelenței Voastre, în numele poporului și gu
vernului mexican, cele mai cordiale felicitări, împreună cu urări 
de prosperitate crescîndă pentru poporul român și fericirea dum
neavoastră personală.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
Președintele Statelor Unite Mexicane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
România sărbătorește ziua sa națională. Cu această ocazie îmi 

este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, guvernului și 
poporului român prieten felicitările și urările noastre de fericire 
personală și de prosperitate. Primirea deosebit de amicală pe care 
mi-ați rezervat-o în cursul recentei mele vizite în frumoasa dum
neavoastră țară va rămîne mult timp pentru mine o amintire vie, 
precum și reflectarea cooperării fructuoase care există între țările 
noastre.

Reînnoind mulțumirile mele, vă rog să primiți. Excelență, asigu
rarea înaltei mele considerațiuni.

LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătorirea eliberării României îmi oferă prilejul de a transmite 

Excelenței Voastre, în numele poporului columbian și al meu per
sonal. felicitări cordiale și urări pentru prosperitatea crescîndă a 
nobilului popor român și pentru fericirea dumneavoastră personală.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele Republicii Columbia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului și guvernului Emiratelor Arabe Unite și 

al meu personal. îmi este plăcut să transmit Excelentei Voastre 
sincere felicitări cu ocazia aniversării zilei eliberării țării dum
neavoastră. Urez Excelentei Voastre sănătate și fericire, iar po
porului prieten român bunăstare și prosperitate deplină.

ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN
Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale •
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi este plăcut ca personal și în numele poporului și guvernului 

Republicii Democratice Populare a Yemenului să transmit Excelenței 
Voastre, cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub dominația fascistă, călduroase și cordiale felicitări, îm
preună cu cele mai bune și sincere urări de deplină sănătate și 
fericire personală, de prosperitate și dezvoltare poporului român 
prieten.

SALEM ROBAYA ALI
Președintele 

Consiliului Prezidențial

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, sînt 

bucuros să exprim Excelenței Voastre cele mai călduroase și cor
diale felicitări, precum și urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și prosperitate pentru poporul român prieten.

ABDUL AZIZ ABDUL GHANI
Președintele Interimar 

al Consiliului Comandamentului 
al Republicii Arabe Yemen

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Sărbătoarea națională a țării dumneavoastră ne oferă plăcutul 

prilej de a exprima Excelenței Voastre, în numele poporului ruan- 
dez, reunit în cadrul Mișcării Revoluționare Naționale pentru Dez
voltare, precum și în numele meu personal, vii și sincere felicitări.

Reînnoim urarea fierbinte de a vedea excelentele relații, care 
există atit de fericit între țările noastre, întărindu-se printr-o coo
perare din ce în ce mai fructuoasă.

Folosim acest moment fericit pentru a exprima Excelenței 
Voastre, precum și poporului român cele mai bune urări de fe
ricire și prosperitate. t

Cu cea mai Înaltă considerație,

General-maior HABYARIMANA JUVENAL
Președintele Republicii Ruanda, 

Președinte fondator 
al Mișcării Revoluționare Naționale 

pentru Dezvoltare

Președintelui Republicii Socialiste România
în numele guvernului și poporului din Trinidad-Tobago și al meu 

personal, vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului Româ
niei felicitări și cele mai bune urări de viitor, cu prilejul zilei dum
neavoastră naționale.

ELUS CLARKE
Guvernator general al Trinidad-Tobago

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării poporului 
român de sub jugul fascist, îmi este deosebit de plăcut de a vă 
adresa, în numele poporului Republicii Democratice Sao Tome și 
P.rincipe și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune 
uitări de prosperitate pentru poporul român prieten.

MANUEL PINTO DA COSTA
Secretar general al M.L.S.T.P., 

Președintele Republicii Democratice
Sao Tome și Principe

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele F.R.E.L.I.M.O., al poporului și al Consiliului de Mi

niștri din Republica Populară Mozambic, adresez un călduros salut 
frățesc Partidului Comunist Român, poporului și Guvernului Re
publicii Socialiste România — aliații noștri firești — cu ocazia ani
versării' eliberării României, punct de pornire pe calea construirii 
socialismului în țara dumneavoastră, pentru dezvoltarea multilate
rală a noii societăți.

F.R.E.L.I.M.O. și poporul mozambican au putut aprecia spiritul 
internaționalist cu care P.C.R. a condus poporul și România la 
un rol de avangardă în promovarea cauzei solidarității și a sta
bilirii cu noi de relații exemplare, de prietenie și cooperare, ba
zate pe opțiuni politice comune, pe stricta egalitate și avantajul 
reciproc.

în cadrul interesului nostru comun de consolidare a frontului 
mondial antiimperialist avem convingerea că trebuie să dezvoltăm 
și să aprofundăm relațiile dintre partidele și statele noastre în 
toate domeniile,

Reînnoim poporului român cele mai bune urări de noi și tot 
mai mari victorii.

Cu salutări revoluționare și înaltă considerație,

SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Frontului de Eliberare 

din Mozambic,
Președintele Republicii Populare 

Mozambic

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a României. In numele meu per

sonal și ai poporului brazilian, vă adresez. Excelentă, urările mele 
cele mai sincere pentru fericirea dumneavoastră personală, precum 
și urări pentru prosperitatea crescîndă a poporului român.

Folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi asigurarea celei mai 
înalte considerații.

ERNESTO GEISEL
Președintele

Republicii Federative a Braziliei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am 

plăcerea deosebită ca, în numele meu personal, al guvernului și po
porului tunisian, să adresez Excelenței Voastre cele mai călduroase 
felicitări.

în această împrejurare fericită, vă adresez cele mai bune urări 
pentru fericirea dv. personală, pentru prosperitatea poporului ro
mân prieten și pentru întărirea relațiilor de prietenie și cooperare 
intre cele două țări ale noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului, guvernului argentinean și al meu personal, 

îmi este plăcut să transmit Excelenței Voastre sincere urări de 
Drosperitate pentru România prietenă și de fericire personală cu 
prilejul Zilei naționale.

■ MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON
Președintele Republicii Argentina

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului și al guvernului revoluționar al forțelor ar

mate ale Perului îmi este plăcut să vă transmit cele mai cordiale 
felicitări cu prilejul zilei eliberării și urările noastre pentru întă
rirea constantă a legăturilor de prietenie care unesc cele două țări 
ale noastre și guvernele lor, printr-o continuă cooperare în dome
niile dezvoltării și bunăstării popoarelor noastre.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai înalte con
siderații.

General de divizie
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peruane

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia unei noi aniversări a zilei eliberării, am onoarea să 

transmit Excelenței Voastre, in numele poporului, guvernului ve- 
nezuelean și al meu personal, cele mai cordiale salutări și urări de 
bunăstare pentru poporul român.

Folosesc ocazia pentru a reînnoi Excelenței Voastre asigurarea 
cele"! mai înalte considerațiuni.

CARLOS ANDRES PEREZ
'Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, am marea 

plăcere de a vă adresa cele mai vii felicitări în numele poporului 
ivorian, al partidului și guvernului său, cit și al meu personal.

Vă transmit, totodată, sincere urări de fericire și de prosperitate 
pentru dumneavoastră și pentru poporul prieten al României.

Sînt convins că relațiile de prietenie dintre cele două țări ale 
noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor 
no'astre, iubitoare de pace, de justiție și de demnitate.

Cu cea mai înaltă stimă.
FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Comitetul Central al Partidului Comunist din Venezuela vă 

transmite călduroase felicitări cu ocazia Zilei naționale și vă do
rește noi succese în construcția socialismului în tara dumneavoastră.

BIROUL POLITIC AL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN VENEZUELA

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a Zilei naționale a tării dumneavoastră, am 
marea plăcere și onoare de a transmite Excelenței Voastre și, prin 
dumneavoastră, poporului României, in numele Consiliului Revo
luționar Suprem, al guvernului și poporului Republicii Democra
tice Somalia, precum și în numele meu personal, cele mai calde 
și sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate 
Excelenței Voastre, de progres, prosperitate și fericire țării și po
porului dumneavoastră.

Vă rog să primiți. Excelentă, asigurarea înaltei mele conside- 
ratiuni.

General-maior MOHAMED SIAD BARRE
Președintele Consiliului Revoluționar 
Suprem al Republicii Democratice 

Somalia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia glorioasei sărbători naționale a Republicii Socialiste 
România, sînt foarte fericit de a adresa Excelenței Voastre res
pectate cele mai călduroase felicitări. Vă rog să primiți urările 
fierbinți pe care poporul Cambodgiei și eu însumi le transmitem 
pentru fericirea dumneavoastră personală și a marelui popor ro
mân.

Sub clarvăzătoarea și dinamica conducere a Excelenței Voastre, 
națiunea și statul român au obtinut noi succese, mari și nenumă
rate, în toate domeniile, al construcției socialiste și pe scena in
ternațională, unde prestigiul Republicii Socialiste România stră
lucește tot mai viu.

Foarte importantă este nobila dumneavoastră contribuție la 
consolidarea păcii mondiale și, de asemenea, la succesul luptei de 
eliberare a popoarelor lumii a treia.

Cambodgia Frontului Unit Național, care a reușit să înfrîngă 
imperialismul agresor după cinci ani și o lună de luptă foarte 
grea, folosește această fericită ocazie pentru a exprima încă o dată 
eterna sa gratitudine Excelenței Voastre, ilustru și mult iubit con
ducător al poporului român și al Republicii Socialiste România, 
pentru sprijinul total și ajutorul, sub multiple forme, pe care ni 
le-ați acordat începînd cu prima zi a luptei noastre pînă la victo
ria finală.

Cu cea mai înaltă considerație,

NORODOM’ SIANUK
Șeful statului cambodgian, 

Președinte al Frontului Unit 
Național al Cambodgiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a tării dumneavoastră, adresez 

Excelentei Voastre și poporului român prieten. în numele poporu
lui elen și al meu personal, felicitările cele mai călduroase, pre
cum și urări sincere pentru fericirea dumneavoastră personală și 
prosperitatea poporului român.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să transmit Excelenței Voastre, în numele poporului Ior
danian și al meu personal, sincerele noastre felicitări cu ocazia fe
ricitei sărbători a Zilei naționale a României, precum și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de 
progres continuu pentru națiunea dumneavoastră.

HUSSEIN

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Sărbătorirea celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării patriei 
dumneavoastră îmi oferă prilejul de a vă adresa, în numele poporu
lui congolez, al partidului său și al meu personal, vii și calde 
felicitări.

Rog pe Excelența Voastră să primească urările de fericire și 
prosperitate pentru poporul român prieten, dorind în același timp 
că relațiile noastre de prietenie și colaborare activă să se consoli
deze continuu pentru triumful idealurilor noastre nobile în lume.

înaltă și militantă considerațiune.
Comandant MARIEN NGOUABI
Președintele Republicii Populare Congo

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în ziua în care dumneavoastră și tovarășii dumneavoastră sărbă

toriți cea de a XXXI-a aniversare a zilei eliberării României, vă 
transmit, în numele meu personal, al guvernului, partidului „True 
Whig" și poporului Liberiei, sincere felicitări și cele mai bune urări 
dumneavoastră personal, Partidului Comunist Român, guvernului 
și națiunii dumneavoastră progresiste. Noi, liberienii, salutăm acti
vitatea consecventă a României, alături de toate popoarele iubitoare 
de pace, pentru asigurarea și apărarea drepturilor oamenilor de 
pretutindeni la egalitate și dreptate. Poporul român, sub condu
cerea dumneavoastră progresistă și clarvăzătoare, continuă să atingă 
culmi tot mai înalte de progres și prosperitate pe plan national. 
Vă asigur încă o dată de prietenia și sprijinul de cooperare al 
Liberiei și exprim convingerea că, prin acțiuni comune, popoarele 
noastre se vor putea bucura de roadele acestei cooperări.

WILLIAM R. TOLBERT ir.
Președintele Republicii Liberia

Excelenței Sale 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

îmi este plăcut să felicit pe Excelența Voastră cu ocazia zilei 
naționale a României.

DANIEL ODUBER
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență, am marea plăcere să transmit, în numele guvernului 

și poporului Pakistanului, precum și al meu personal, salutările și 
felicitările noastre cordiale Excelenței Voastre, guvernului și po
porului prieten al Republicii Socialiste România, cu ocazia fericită 
a Zilei naționale a României.

Sînt convins că relațiile cordiale dintre Pakistan și România vor 
continua să se dezvolte și întărească în viitor, spre folosul ambelor 
noastre popoare.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea considerațiuni! mele 
celei mai înalte.

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Prim-ministru

al Republicii Islamice Pakistan

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România îmi 

face plăcere să transmit in numele meu, al poporului și al statu
lui Bahrein urările și felicitările noastre cordiale și mă folosesc de 
acest prilej pentru a exprima Excelenței Voastre multă sănătate și 
fericire, iar poporului român prosperitate și progres.

ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH
Emirul statului Bahrein

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării zilei eliberării poporului român, am onoa
rea de a vă adresa cele mai vii și călduroase felicitări, precum și 
cele mai bune urări pe care poporul Nigerului, Consiliul Militar , 
Suprem, guvernul și eu însumi le adresăm pentru fericirea Exce
lentei Voastre și pentru prosperitatea poporului român.

Cu cea mai înaltă considerație,

Locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE
Președintele’Consiliului Militar 

Suprem,
Șeful statului Niger

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 

sînt fericit să adresez Excelentei Voastre cele mai calde felicitări, 
însoțite de sincere urări pentru sănătatea dumneavoastră personală, 
precum și pentru prosperitatea si bunăstarea poporului român.

URHO KEKKONEN
Președintele- Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Președintelui Republicii Socialiste România

Cu ocazia zilei eliberării republicii dumneavoastră, îmi este 
deosebit de plăcut să transmit Excelenței Voastre felicitările mele 
cordiale și sincere urări de fericire dumneavoastră personal, de 
prosperitate poporului român.

HIROHITO

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Socialiste România, adre

sez Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune 
urări pentru prosperitatea poporului român.

CARL GUSTAF

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Domnule președinte.
Cu ocazia celebrării sărbătorii naționale a frumoasei dumnea

voastră țări, 23 August, este pentru mine o reală plăcere și o agrea
bilă datorie de a vă adresa, în numele poporului centrafrican, al 
partidului său național unic, Mișcarea Evoluției Sociale a Africii 
Negre. în numele guvernului pe care îl prezidez și în numele meu 
personal, sincere și călduroase felicitări.

Vă transmit, dumneavoastră, întregului popor român, cele mai 
bune urări de sănătate, fericire și prosperitate.

Doresc ca legăturile de prietenie care există între țările noastre 
să poată fi completate prin întărirea unei cooperări dinamice și 
exemplare.

Primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte con
siderații.

Mareșal JEAN BEDEL BOKASSA
Președinte pe viață

al Republicii Centrafricane

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
vă rog, domnule președinte, să primiți felicitări sincere și întreaga 
mea urare pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și 
pentru fericirea și prosperitatea poporului Republicii Socialiste 
România.

MARGARETA A ll-A
Regina Danemarcei

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu prilejul Zilei naționale a țării dumneavoastră, doresc să adre

sez Excelenței Voastre și prin dumneavoastră guvernului și po
porului român călduroasele mele felicitări și cele mai bune urări. 
Constat cu mare satisfacție existența relațiilor fericite și fructuoase 
dintre țările noastre, în domeniile economic și tehnic, privim cu 
încredere continua lor întărire în viitor, în interesul reciproc al 
ambelor noastre popoare.

Cu cea mai înaltă considerație,
JOMO KENYATTA

Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, 23 Au

gust, permiteți-mi, domnule președinte, să vă adresez cele mai vii 
felicitări, precum și urări pentru fericirea dumneavoastră perso
nală, intensificarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre ță
rile noastre, pentru prosperitatea crescîndă a popoarelor noastre.

Cu cea mai înaltă considerație,
EL HADJ AHMADOU AHÎDJO

Președintele Republicii Unite
a Camerunului

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării eliberării țării dumneavoastră, am bucuria 
și onoarea de a adresa Excelenței Voastre și poporului român sin
cere și călduroase felicitări din partea poporului burundez, a parti
dului Uprona, a guvernului, cit și a mea personal.

Poporul burundez se bucură de succesele pe care marele popor 
român le înregistrează necontenit în lupta sa justă și curajoasă îm
potriva imperialismului și neocolonialismului, pentru dezvoltarea 
țării sale în independență deplină.

Această împrejurare fericită îmi oferă prilejul de a vă exprima 
încă o dată sprijinul și solidaritatea noastră cu poporul prieten al 
României și cea mai înaltă stimă.

General-locotenent MICHEL MICOMBERO
Secretar general al Partidului Uprona, 

Președinte și șef al guvernului 
Republicii Burundi

Excelenței Sale
Președintelui Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, 
rog Excelenta Voastră să primească vii felicitări, precum și cele 
mai bune urări pe care le adresez pentru fericirea dumneavoas
tră personală și prosperitatea poporului român.

SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să prezint Excelenței Voastre, cu prilejul sărbătorii na

ționale române, vii felicitări ca și cele mai bune urări pentru dum
neavoastră și toți compatrioții dumneavoastră.

Exprim totodată speranța de a vedea dezvoltîndu-se continuu, 
In prietenie, bunele relații pe care le întrețin țările noastre.

BAUDOUIN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia fericită a aniversării Zilei naționale a țării dumnea

voastră, primul ministru, guvernul și poporul Maltei mi se alătură 
In a transmite Excelentei Voastre și poporului român cele mai 
sincere urări.

ANTHONY J. MAMO
Președintele Republicii Malta
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Excelenței Sale Domnului
JUAN MARIA BORDABERRY

Președintele Republicii Orientale a Uruguayului
MONTEVIDEO

Sărbătorirea a 150 de ani de la proclamarea independenței Uruguayu- 
lui îmi oferă prilejul de a vă adresa, în numele Consiliului de Stat, al 
guvernului și poporului român, precum și al meu personal, felicitări șl 
urări de prosperitate și progres poporului Uruguayan.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre, guvernului și poporului român 

pentru mesajul de felicitare și bunele urări adresate cu ocazia Zilei națio
nale a Republicii Malawi.

H. KAMUZU BANDA
Președinte pe viață 

al Republicii Malawi

vremea
Timpul probabil pentru zilele de

28 și 29 august. în țară : Vremea 
.« fi în general instabilă și se va 
răci în toate regiunile țării. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros, îndeosebi 
în regiunile din vestul țării. Vor că
dea ploi care vor avea și caracter de 
aversă. însoțite de descărcări electri-

ț

ce. mai frecvente In prima parte a 
intervalului. Pe alocuri, cantitățile de 
precipitații vor depăși 40 de litri pe 
metru pătrat. Vînt moderat, cu unele 
intensificări. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, 
iar cele maxime între 20 și 28 grade. 
In București : Vremea va deveni in
stabilă. cu cerul temporar noros. 
Ploaie sub formă de aversă însoțită 
de descărcări electrice. Vînt moderat, 
cu unele intensificări. Temperatura 
în scădere ușoară.

/

Președintele Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Lubomir Strougal, va face o vizită 

oficială de prietenie în țara noastră
La invitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu, președin
tele Guvernului Republicii Socialis

te Cehoslovace. Lubomir Strougal, va 
efectua o vizită oficială de priete
nie în tara noastră. în viitorul apro
piat.

Cu prilejul celui de-al treilea Congres internațional 

de cibernetică și sisteme, ieri s-a deschis în Capitală 

Expoziția internațională de calculatoare

Cronica zilei

A apărut „VIITORUL
Revista se deschide cu artico

lele „Considerații privind con
ceptul noii ordini economice și 
politice mondiale" (II) de NI
COLAE ECOBESCU și VICTOR 
DUCULESCU ; „Dimensiunea 
axiologică a normativității poli
tice" de ION PIETRARU ; „Ten
dințe contemporane în studiul 
războiului și păcii" de VASILE 
SECĂREȘ și „Constantin Do- 
brogeanu Gherea — contempo
ranul nostru" de MIHU ACHIM. 
La rubrica „SOCIOLOGIA OR-UNIFORME PENTRU

în ultimii ani, cooperația de 
consum a dat în folosință un 
mare număr de magazine de tip 
„Supercoop" sau „Supermaga- 
zin“, care oferă cumpărătorilor 
o gamă largă de mărfuri. în ca
drul acestor magazine s-au or
ganizat, în vederea noului an de 
învățămînt, raioane specializate 
pentru desfacerea uniformelor 
școlare, cum sînt : șorțulețe pen
tru preșcolari, rochițe și șorțuri 
pentru fete — cl. I—IV sau blu
ze și sarafane pentru cl. V—XII,

SOCIAL“ nr. 3/1975
GANIZARII ȘI CONDUCERII 
SOCIALE" este înserat artico
lul : „Participarea maselor la 
decizie, componentă esențială a 
conducerii politice" de HARA- 
LAMBIE ENE și VASILE LE- 
CA. Un bogat conținut pre
zintă și rubricile „CERCETĂRI 
DE TEREN" ; „COMENTARII"; 
„EVOCĂRI" ; „VIAȚA ȘTIIN
ȚIFICĂ INTERNA ȘI INTER
NAȚIONALĂ" ; „RECENZII" J 
„NOTE DE LECTURA".NOUL AN ȘCOLAR
cămăși, costume și pantaloni 
pentru băieți, cl. I—XII.

Uniformele pentru pionieri și 
o diversitate de articole de 
sport și încălțăminte din piele 
sau înlocuitori completează ga
ma de produse necesare ele
vilor.

Bine aprovizionate, magazi
nele cooperativelor de consum 
oferă cumpărătorilor posibilita
tea de a procura din timp arti
colele necesare, evitînd aglome
rația din zilele premergătoare 
deschiderii anului școlar.

Teatrul istoric
(Urmare din pag. I) 
contemporană, prin 
prisma concepției noas
tre asupra istoriei. în 
acest sens, creația dra
matică trebuie înțelea
să ca o îmbogățire a 
istoriei, teatrul avînd 
misiunea nobilă, pasio
nantă de a pune in lu
mină înțelesurile cele 
mai profunde, cele mai 
actuale și cele mai sta
tornice ale istoriei na
ționale, continuitatea 
idealurilor și a luptei 
poporului român. Nu
mai în felul acesta pu
tem înțelege pe de
plin marile etape ale 
'Ptoriei noastre multi- 

îilenare, numai astfel 
.-intern în măsură să 
explicăm apărarea în
verșunată, secol după 
secol, a țării, războa
iele și răscoalele îm
potriva asupritorilor, 
de la Menumorut și 
Litovoi pînă la insu
recția antifascistă ar
mată. Toate faptele 
noastre au fost creația 
noastră, toate au izvo
rât din inițiativa pro
prie, toate au fost gin- 
dite și împlinite de noi 
înșine. Teatrul trebuie 
să joace un rol de 
frunte în educarea oa
menilor in spiritul a- 
cestui adevăr al isto
riei noastre. Viata fie
căruia dintre noi capă
tă valori supreme dacă 
ne simțim în fiecare 
clipă o părticică a unei 
țări cu o istorie veche 
și glorioasă. Cu atît 
mai mult este necesar 
ca — pe făgașul fertil 
al tradițiilor teatrului 
românesc — să îmbo
gățim în continuare, cu 
noi evocări, patrimo
niul dramaturgiei noas
tre istorice, cinstind 
victoriile poporului, ale 
patriei și imensele sa
crificii de singe făcu
te în numele lor. 
Vitejia și miile de

jertfe ale ostașilor ro
mâni care au luat cu 
asalt redutele de la 
Grivița, Plevna și Vi- 
din sint demne de 
opere nemuritoare. A- 
poi, multi domni din 
trecutul patriei aș
teaptă urcarea pe 
„scena" contempora
nă : Neagoe Basarab, 
Ion Vodă cel Viteaz, 
Vlad Țepeș (1976 —
cinci sute de ani de 
la moarte), Dimitrie 
Cantemir. Constantin 
Brâncoveanu etc. Iar 
istoria modernă, cu 
marii eroi făuritori ai 
prezentului, comuniș
tii, își tine porțile des
chise tuturor creatori
lor pentru ca aceștia 
să pășească neîncetat 
spre tezaurul de e- 
roism și jertfă al ul
timei jumătăți de 
veac românesc.

Sarcina dramatur
gilor este de a răs
punde. prin , operele 
lor. la educarea pa
triotică. învătînd și 
convingînd pe oameni 
că demnitatea unei 
istorii stă în izbînzile 
poporului întru apă
rarea tării, dar și în 
păstrarea neștirbită . a 
amintirii acestor_ iz- 
bînzi, lecție înălțătoa
re pe care ne-a dat-o. 
de-a lungul veacurilor, 
marele autor anonim 
de balade. Si dacă a- 
mintirile tac. să le 
căutăm izvoarele as
cunse si să le scoatem 
apele proaspete deasu
pra. lăsîndu-le apoi să 
curgă tumultuoase și 
să fertilizeze conștiin
țele. Ca scriitor, am 
datoria de a descifra 
întreaga istorie în în
țelesurile ei adînci.

Succesele certe în
registrate de drama
turgia noastră, ca și 
de creațiile de inspi
rație istorică din alte 
domenii ale literaturii 
și artei, subliniază,

prin contrast, absurdi
tatea tendințelor spre 
6 așa-zisă „demitiza- 
re“ a istoriei, tendin
țe ce nu pot prinde 
rădăcini în cugetul 
limpede al poporului, 
care nutrește un 
profund cult al isto
riei sale. Demitizarea, 
înțeleasă ca renunța
re la acceptarea idea
lului întrupat de eroii 
istoriei, nu este alt
ceva decît expresia u- 
nei sărăcii spiritua
le și a neputinței de 
a înțelege evoluția lu
mii — neputință ge
neratoare de o falsă 
descifrare a adevăru
lui. Este o problemă 
a responsabilității o- 
mului de cultură. 
Argumentele alambi
cate și confuze, cu 
pretenție estetico-fi- 
lozofică. în sprijinul 
reprezentării simplifi
catoare a trecutului, al . 
golirii sale de măre
ția gîndurilor. a nă
zuințelor care au lu
minat viata și lupta 
eroilor istoriei noastre 
— orice argumente în 
această direcție nu 
pot fi decît inutile, ri
dicole. Evocarea tre
cutului cu mijloacele 
artei nu poate avea 
decît un singur scop, 
o singură rațiune : 
relevarea expresivă a 
semnificațiilor, a per
manentelor istoriei, in 
scopul cultivării res
pectului fată de lupta 
și jertfele poporului și 
față de eroii săi, fată 
de înaltele idealuri de 
libertate socială și 
națională, de demnita
te umană care au tra
versat întreaga noas
tră istorie, pentru a 
deveni realitate as
tăzi. Iată un limpede 
program de acțiune pe 
care noi. scriitorii, a- 
vem datoria să-l tra
ducem în fapte cu 
toată forța talentului 
nostru.

Ieri dimineața, la Sala Palatului 
din Capitală s-a deschis expoziția 
internațională de echipamente auto
mate de calcul și periferice „World- 
comp ’75". Această manifestare se 
înscrie pe linia acțiunilor organizate 
cu ocazia celui de-al treilea Congres 
internațional de cibernetică și siste
me, care se va desfășura la Bucu
rești, între 26 și 29 august.

Expoziția reunește produse a peste 
20 de firme din Europa ■ și S.U.A., 
care expun, între altele, mașini și e- 
chipamente ale tehnicii de calcul u- 
tilizate în diverse sectoare : econo
mic, tehnic, științific, de conducere 
și administrare, de educație și în
vățămînt.

Țara noastră prezintă cu acest pri
lej sistemul de calcul Felix C 32, u- 
tilizat în diferite domenii științifice, 
în automatizări de procese tehnolo
gice și ca terminal pentru calcula
toarele de mare capacitate, calculato
rul didactic Cadic, aparatul pentru 
verificarea cunoștințelor Felix 6, a- 
paratul „Sînziana" pentru demonstra
ții ale unor noi algoritmi la sistemul 
Felix C 256, echipamente periferice 
pentru tehnica de calcul.

La deschidere au participat Paul 
Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și in- 
vățămîntului, Constantin Ionescu, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, oa
meni de știință, cadre didactice din 
lnvățămîntul superior, specialiști.

Au luat parte, de asemenea. John 
Rose, director general al Organiza
ției mondiale de sisteme generale și 
cibernetică. James Harrison, director 
adjunct al UNESCO, participant de 
peste hotare la congres, membri ai 
corpului diplomatic.

Tn alocuțiunea 'rostită cu acest 
prilej, Roman Moldovan, președinte
le Camerei de Comerț și Industrie, 
a subliniat că expoziția, care se des
fășoară sub motoul „Fereastră spre 
lume", reprezintă pentru cercetători, 
cadre didactice, specialiști din pro
ducție un mijloc de a cunoaște cele 
mai noi realizări din acest domeniu. 
Vorbitorul a scos în evidență e- 
forturile depuse de țara noastră în 
domeniul cercetării și producerii teh
nicii electronice de calcul, al introdu
cerii sistemelor de conducere cu 
mijloace de prelucrare automată a 
datelor în diverse ramuri de activi
tate.

Luind cuvîntul în numele partici- 
panților de peste hotare, directorul 
general al Organizației mondiale de 
sisteme generale și cibernetică a 
exprimat înalta sa gratitudine 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru generozitatea și 
bunăvoința de a fi acceptat ca cel 
de-al treilea Congres internațional 
de cibernetică și sisteme să se des
fășoare sub înaltul său patronaj, 
pentru interesul și sprijinul acordat 
acestei manifestări. (Agerpres)

Luni a sosit în Capitală o delega
ție a Consiliului Național al Fron
tului Național din R. D. Germană, 
condusă de Gunther Grewe, membru 
al Prezidiului și Secretariatului, care 
face o vizită in tara noastră pen
tru schimb de experiență, la invi
tația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

★
Luni dimineața a sosit tntr-o vizită 

de documentare și schimb de expe
riență în țara noastră o delegație a 
Consiliului Național al Cooperative
lor Agricole de Producție din R. P. 
Ungară, condusă de Fehăr Lajosnă, 
secretară pentru probleme de tineret 
și femei in cadrul consiliului.

★
Biroul regional al Organizației 

Mondiale a Sănătății pentru Europa, 
în colaborare cu Ministerul Sănătății, 
a organizat la București, începind de 
luni, o reuniune de lucru în cadrul 
căreia specialiști din diverse țări ale 
continentului dezbat probleme pri
vind epidemiologia hepatitei virale 
și adoptarea unor măsuri de preve
nire a acestei boli.

Adresînd participanților un cuvînt 
de salut, dr. Radu Păun, ministrul 
sănătății, a evidențiat importanța a- 
cestei manifestări, menționînd a- 
tenția pe care o acordă România pre
venirii și combaterii hepatitei virale, 
acțiunile întreprinse in acest scop pe 
plan național.

★
Luni dimineața a sosit în portul 

Constanta nava-școală turcă „Sava- 
rona", sub conducerea contraamira
lului Orhan Karabulut. Pe timpul cit 
vor fi oaspeții țării noastre, marinarii 
militari turci vor vizita obiective 
cultural-turistice din municipiul Con
stanța și de pe litoralul românesc al 
Mării Negre.

★
Teatrul de stat din Gera (R. D. 

Germană), care întreprinde un turneu 
în tara noastră, a prezentat. luni 
seara, pe scena Teatrului național 
din Timișoara, primul său spectacol 
cu piesa „Medeea" de Euripide. Ar
tiștii oaspeți vor prezenta, timp de 
10 zile, o suită de spectacole in mai 
multe localități din județele Timiș și 
Arad.

(Agerpres)

Solidaritate cu lupta dreapta 
a poporului namibian

• SPORT • SPORT • SPORT ♦ SPORT • SPORT » SPORT
Au început campionatele de natație

Momente propice relansării 
unui sport care nu duce lipsă 

de talente
La piscina din parcul sportiv 

Dinamo au început campionatele 
naționale de natație. Campiona
tele unui sport atît de însem
nat pentru dezvoltarea fizică să
nătoasă a copiilor și tinerilor, un 
sport, totodată, cu recunoscută greu
tate în ansamblul jocurilor olimpice. 
Va fi deci interesant să comparăm 
datele întrecerilor naționale în curs 
de desfășurare cu nivelul internațio
nal, spre a conchide asupra evoluției 
na tați ei noastre.

Semne îmbucurătoare s-au ivit 
chiar la începutul acestei luni, cu pri
lejul balcaniadei, care a avut loc în 
Grecia. Despre comportarea înotăto
rilor noștri am cerut relații tov. 
Avram Lăptoiu, vicepreședinte al 
F.R.N.. conducătorul delegației. In 
cele ce urmează redăm succint datele, 
observațiile și sugestiile care ne-au 
fost expuse.

— Gazdele întrecerilor din peninsu
lă au folosit prilejul balcaniadei spre 
a inaugura, cu participarea a nume
roase personalități oficiale, complexul 
de natație de la Salonic — bazine și 
instalații moderne la nivel olimpic. 
In acest cadru sărbătoresc, desfășu
rarea primei probe (100 m liber fete) 
a avut pentru delegația noastră o 
semnificație specială. A cîștigat în
trecerea și titlul balcanic Daniela 
Georgescu — s-a ridicat pe cel mai 
înalt catarg tricolorul României, iar 
primul imn intonat la complexul din 
Salonic a fost Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România ! Tînăia 
înotătoare (elevă a Cristinei Balaban 
— Dinamo) a deschis șirul lung for
mat din nu mai puțin de 16 victorii 
și tot atîtea recorduri naționale do- 
bindite de sportivii noștri — fapt ce 
a determinat cîștigarea balcaniadei 
pe echipe și cucerirea frumoasei cupe 
donate de municipalitatea orașului, 
Aș sublinia comportarea fetelor, de
sigur nu înainte de a face o remar
că asupra săritorului sibian Ion Ga- 
nea, care a cucerit cel de-al zecelea 
titlu balcanic ! Cum spuneam, rezul
tatele înotătoarelor s-au distins în an
samblul lotului nostru, dîndu-ne, tot
odată, subiecte de reflecție în privin
ța evoluției natației de performantă. 
Figura centrală a fost, firește. Anca 
Groza (elevă a aceleiași Cristina Ba
laban). care a luat șase starturi, do- 
bindind tot atîtea titluri, ca și re
corduri naționale și balcanice ! De la 
această înotătoare fruntașă as trece 
tocmai la fetița Anca Făgețan (13 
ani), de la clubul sportiv Școlarul, și 
ea campioană balcanică la sărituri 
de la platformă ! O primă idee : în 
natația noastră există talente sportive 
cu care să urcăm spre performanta 
europeană. Au devenit campioane în 
peninsulă și elevele soților Mitrofan 
(de la Petrolul Ploiești) — Camelia 
Hoțescu și Valeria Vlăsceanu ; ase
menea acestora s-au remarcat Car
men Bunaciu (originară din Sibiu — 
astăzi la Dinamo) sau Horvat Ildiko 
(Cnșul — Oradea). O altă concluzie : 
talentele pot apărea oriunde în tară 
dacă se manifestă interes pentru 
dezvoltarea natației în respectivele 
localități.

Vorbeam despre vîrsta Ancăi Făge
țan ; și Valeria Vlăsceanu are tot 13 
ani ; poate, aceste tinere înotătoare 
nu înseamnă echivalentul din gim
nastică, Comăneci — Ungureanu ; 
dar. în natație, nici nu lucrăm cu 
mijloacele și pe baza excelentei ex
periențe din gimnastică, de la unita
tea școlară din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; totuși, în pepinierele 
de natație pentru performantă ar tre
bui să asigurăm, printr-un complex 
de condiții, cele 4—6 ore cotidiene 
necesare antrenamentului. Singură, 
federația de specialitate nu poate re
zolva aceste probleme. Factorii de 
decizie din Consiliul National pentru 
Educație Fizică și Sport. Ministerul 
Educației și Invățămîntului și Fede
rația română de natație. împreună cu 
cîteva organe locale interesate și pli
ne de răbdare in dobîndirea perfor
mantei internaționale — ar trebui 
reîntruniți la masa proiectelor. Un 
început bun există — Școala gene
rală nr. 54. sectorul 3. București, cu 
accent pentru pregătirea timpurie a 
înotătorilor — totuși, ridicarea nata- 
ției românești pînă la rezultate mon
diale cere o acțiune de anvergură 
mai amplă.

V. M.

PRIMII CAMPION
In proba de 100 m liber, titlul a 

fost cucerit la feminin de Daniela 
Georgescu (Dinamo) cu timpul de 
l’02”7/10, iar la masculin de Zeno 
Opritescu (Steaua) cu 55”. Surpriză 
la 200 m bras, probă, în care ploieș
teanul Dragoș Aldea s-a situat pe 
primul loc cu timpul de 2’36”4/10. 
Cursa de 200 m spate a revenit di- 
namovistului Adrian Horvat in 
2T2”9/10.

★
In atenția iubitorilor de natație din 

rîndurile elevilor : de la F.R.N. și 
conducerea clubului Dinamo sîntem 
înștiințați că școlarii au acces gra
tuit in tribune cu ocazia campiona
telor naționale.

A

In cîteva rînduri
CA1AC-CANOE

Pe lacul Pancearevo, în apropiere 
de Sofia, s-au încheiat întrecerile 
campionatului de caiac-canoe al ar
matelor prietene. In ultima zi de 
concurs, sportivii militari români au 
cucerit trei medalii de aur la caiac 
dublu 10 000 m (Pavel—Dragulschi), 
canoe dublu 10 000 m (Haralambie— 
Erofei) și echipajul de caiac 4 — 
10 000 m. In proba de ștafetă 4X500 
m. cîștigată de echipajul U.R.S.S., 
formația României s-a situat pe lo
cul al doilea.

TENIS
Din cauza unei ploi persistente, 

ultimele partide ale turneelor de te
nis de la South Orange și Chestunt 
Hill au fost amînate cu 24 de ore. 
După cum s-a anunțat la South 
Orange, finala probei feminine de 
simplu se va disputa între român
cele Mariana Simionescu și Virginia 
Ruzici. iar în finala probei mascu
line. Ilie Năstase îl va întîlni pe 
Bob Hewitt.

HANDBAL
Competiția feminină de handbal 

pentru junioare ..Trofeul Prietenia" 
s-a încheiat la Plovdiv cu victoria 
selecționatei U.R.S.S.. urmată de e- 
chipele R. D. Germane. Bulgariei, 
Ungariei. României, Poloniei și Ce
hoslovaciei. Rezultate din ultima zi : 
România — Cehoslovacia 12—12 ; 
U.R.S.S. — Ungaria 13—11 ; Bulga
ria — R. D. Germană 16—16.

JOCURILE SPORTIVE 
MEDITERANEENE

ALGER 25 (Agerpres). — Capitala 
Algeriei găzduiește în aceste zile cea 
de-a VII-a ediție a Jocurilor spor
tive mediteraneene. Iată rezultatele 
înregistrate în prima zi de întreceri 
la diferitele discipline sportive în
scrise în program : fotbal : Algeria— 
Franța 2—0 (1—0) ; Maroc—Turcia 
1—0 (0—0) ; Tunisia—Iugoslavia (for
mație de tineret) 3—2 (2—1) ; 
baschet masculin : R.A. Egipt—Alge
ria 73—71 ; Franța—Italia 67—62 ; 
Iugoslavia—Spania 78—76 ; haltere, 
categoria muscă : A. Mustapha (R.A. 
Egipt) — 202,500 kg la cele două sti
luri ; gimnastică echipe bărbați s 
Franța — 268,25 puncte.

FOTBAL
Rezultatele etapei a n-a, în divi

zia A : „U“ Cluj-Napoca—Univ. 
Craiova 1—0 ; F.C. Constanta—F.C. 
Argeș 1—0 ; Rapid—Steaua 0—0 ; 
Politehnica Timișoara—C.F.R. 2—2 ; 
Olimpia—Jiul 2—2 ; U.T.A.—S.C. Ba
cău 3—0 ; A.S.A.—F.C.M. Reșița 
4—0 ; Politehnica Iași—F.C. Bihor 
4—1. Meciul Sportul studențesc— 
Dinamo a fost amînat prin decizia 
F.R.F.. iar data reprogramării nu a 
fost comunicată, o Etapa viitoare : 
Dinamo—A.S.A. ; Politehnica Iași— 
Politehnica Timișoara ; F.C. Bihor— 
Sportul studențesc ; Jiul—F.C.M. Re
șița ; Univ. Craiova—Rapid ; F.C. 
Argeș—„U“ ; Steaua—F.C. Constan
ta : S.C. Bacău—Olimpia ; C.F.R.— 
U.T.A.

® în turneele efectuate In Spania, 
Dinamo a pierdut ambele meciuri 
(1—2 cu Real Madrid și 2—3 cu 
T.S.K.A. Sofia), ca dealtfel și Spor
tul studențesc (1—4 cu F.C. Granada 
și 6—7, după executarea loviturilor 
de la 11 m, cu Boavista).

Rezultate din divizia B o Seria I t 
Ceahlăul—F.C. Petrolul 1—1 ; Pra
hova—Gloria Buzău 0—0 ; F.C. Brăi
la—C.S.M. Suceava 3—1 ; Cimentul 
Medgidia—F.C.M. Galați 0—1 o Se
ria a Ii-a : Dinamo Slatina—Steagul 
roșu Brașov 2—0 ; F.C.M. Giurgiu— 
Progresul București 0—0 ; C.S. Tîr- 
goviște—F.C. Chimia Rm. Vîlcea 
4—0 ! ® Seria a III-a : C.I.L. Sighet— 
Corvinul 1—1 ; F.C. Baia Mare—Me
talurgistul Cugir 2—0 ; Rapid Arad— 
Șoimii Sibiu 2—2.

în urmă cu nouă ani, patrloții 
namibieni, sub conducerea Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), au declanșat 
lupta armată pentru eliberarea na
țională. De atunci, ziua de 26 au
gust este marcată ca zi de solida
ritate cu lupta poporului namibian 
pentru afirmarea drepturilor sale 
la libertate și autodeterminare.

Fostă colonie germană pînă la 
sfirșitul primului război mondial, 
cînd a trecut sub mandatul Ligii 
Națiunilor, Namibia a fost anexată 
ulțerior în mod ilegal de Republica 
Sud-Africană, care și-a extins și 
aici odioasa ei politică de apartheid. 
Africanii, care reprezintă 80 la 
sută din populația țării, sînt lipsiți 
de cele mai elementare drepturi și 
libertăți. Mii și mii de muncitori 
trudesc pînă la istovire în minele 
stăpînite de monopolurile străine. 
Aproape două treimi din teritoriul 
țării — pămînturile cele mai rodi
toare și bogate in minereuri, dia
mante și petrol — au fost acaparate 
de colonii albi sau concesionate 
marilor monopoluri.

Politicii de dominație colonială 
și apartheid, populația africană din 
Namibia i-a răspuns prin intensi
ficarea luptei de eliberare naționa
lă. încurajat de succesul mișcări
lor de eliberare din fostele colonii 
portugheze, poporul namibian își 
amplifică acțiunile împotriva do
minației rasiștilor de la Pretoria, 
fiind ferm hotărît să nu se dea în 
lături de la nici un sacrificiu pen
tru cucerirea dreptului sacru de a 
trăi într-o patrie liberă și suverană.

Acest drept a fost recunoscut încă 
din 1966 de Adunarea Generală a 
O.N.U. într-o rezoluție în care se 
cere Republicii Sud-Africane să-și 
retragă trupele și administrația din 
Namibia și să transmită puterea 
reprezentanților autentici ai poporu
lui namibian. Sfidînd aceste cereri, 
precum și numeroasele rezoluții ale 
Consiliului de Securitate, care con
sacră dreptul imprescriptibil la 
autodeterminare al poporului nami
bian, autoritățile rasiste sud-afri- 
cane continuă să recurgă la meto
dele cele mai inumane pentru a-și 
perpetua dominația colonială. Pa
ralel, pentru a induce în eroare 
opinia publică internațională, ele

au proclamat unele măsuri lipsite 
de orice conținut, cum ar fi dreptul, 
teoretic, al africanilor de a frec
venta marile hoteluri și restaurante, 
în timp ce orice fel de relații în
tre albi și negri continuă să fie 
interzise, încălcarea acestei inter
dicții pedepsindu-se cu ani grei de 
închisoare. în același scop, auto
ritățile rasiste și-au manifestat in
tenția de a organiza la 1 septem
brie la Winhoeck, capitala țării, o 
așa-zisă conferință constituțională 
cu participarea unor șefi de trib 
docili, conferință respinsă ca o în
șelăciune de reprezentanții mișcării 
de eliberare. Cu atit mai mult se 
impune în prezent intensificarea 
sprijinului internațional pentru 
transpunerea în viață a rezoluțiilor 
O.N.U. Unui asemenea scop îi este 
dedicată și festivitatea specială de 
astăzi, de la sediul Națiunilor Uni
te, cu care prilej va fi sărbătorită 
„Ziua Namibiei".

Poporul român — care a cunoscut 
el însuși vicisitudinile dominației 
străine — este profund solidar cu 
lupta forțelor patriotice din Namibia 
pentru dobîndirea independenței, 
pentru progres economic și social, 
le-a acordat și le acordă un sprijin 
multilateral, se pronunță pentru 
aplicarea integrală și fără întîrzie- 
re a rezoluțiilor Națiunilor Unite. 
Dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și solidaritate dintre poporul român 
și poporul namibian, dintre P.C.R. 
și S.W.A.P.O. și-a găsit expresie 
in întîlnirile pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut pe 
pămîntul african și la București cu 
reprezentanții mișcării de eliberare 
din acest teritoriu, în cursul con
vorbirilor ce au avut loc cu aceste 
prilejuri reafirmindu-se dorința de 
a extinde legăturile dintre cele 
două popoare, dintre organizațiile 
lor politice, în interesul reciproc, al 
cauzei libertății și progresului.

Cu convingerea fermă că lupta 
pentru neatîrnare a poporului na
mibian va fi încununată de succes, 
poporul nostru își reafirmă solida
ritatea militantă cu cauza sa dreap
tă, îi adresează urarea de a-și vedea 
împlinite cît mai curînd aspirațiile 
6ale naționale fierbinți.

Gh. CERCELESCU

Trasee ale modernizării 
economice

O călătorie prin re
giunile din sudul și 
sud-estul Turciei, cap
tivantă sub aspect tu
ristic, este, implicit, e- 
dificatoare în privința 
eforturilor de industri
alizare ce se fac, în 
ultimii ani, în această 
țară. Baraje, sisteme 
de irigații, șantiere ale 
unor viitoare fabrici 
și combinate din cele 
mai diverse ramuri se 
ivesc tot mai frec
vent pe traseele care, 
pînă nu de mult, con
duceau aproape exclu
siv spre obiective de 
interes istoric și arhi
tectonic. Iar nume de 
vilayete ca Maras, 
Mardin, Elazig, Hatay, 
Konya etc. ocupă un 
loc tot mai vizibil pe 
harta economică a A- 
natoliei.

Referindu-se la a- 
ceste marcante efor
turi constructive, pre
mierul Suleyman De- 
mirel spunea recent : 
„Este o necesitate o- 
biectivă ca Turcia să 
reușească in dez
voltarea sa economi
că". Calea cea mai 
propice în acest sens 
este considerată valo
rificarea intensivă, cît 
mai largă a resurselor 
naționale, prin indus
trializarea echilibrată a 
tuturor regiunilor. A- 
ceasta cu atît mai 
mult cu cît o mare 
parte a rezervelor de 
energie și materii pri
me este concentrată 
tocmai în vilayetele 
din sud și sud-est. Iar 
cheia dezvoltării Tur
ciei — consideră au
toritățile — constă în 
sporirea producției de

energie electrică, de 
la 10 miliarde kWh, 
cît este In prezent, la 
60 miliarde pînă în 
1987.

Pentru atingerea u- 
nor asemenea teluri, 
guvernul turc a trecut, 
în cursul anului 1975, 
la deschiderea unor 
mari șantiere indus
triale. ce necesită in
vestiții a căror valoare 
totală se va ridica la 
100 miliarde lire, pre- 
conizîndu-se ca pînă

CORESPONDENȚA 
DIN ANKARA

In 1982 programul 
investițiilor să tota
lizeze 291 miliarde 
lire. Numai pînă la 
sfirșitul acestui an 
este stabilită intrarea 
în producție a 100 de 
obiective diferite, în
tre care : uzina de a- 
luminiu de la Seydi- 
sehir, combinatul me
talurgic de la Iskende
run, fabrica de loco
motive Diesel de la 
Eskisehir, fabrici de 
îngrășăminte chimice, 
ciment, mase plastice, 
cauciuc sintetic, hîrtie 
și celuloză etc.

Cu privire la preo
cupările din sectorul 
energetic, este semni
ficativ faptul că. după 
intrarea în funcțiu
ne a marii hidrocen
trale de Ia Keban. 
s-au întocmit proiec
tele unui nou ba
raj pe Eufrat, la Ka- 
rakaya, care va fi 
completat, ulterior, cu

alte trei baraje, ce vor 
furniza economiei na
ționale 18 miliarde kWh 
energie electrică anual. 
Din 1977 va începe 
construcția barajului și 
hidrocentralei de la 
Altinkaya, pe fluviul 
Kizilirmak ; în același 
timp vor continua stu
diile pentru valorifi
carea potențialului e- 
nergetic al fluviului 
Tigru. In urma desco
peririi și trecerii la 
valorificarea unui ză- 
cămînt de lignit în ba
zinul Elbistan, estimat 
la 3,2 miliarde tone, 
recent a fost inaugu
rată construcția unei 
mari termocentrale Ia 
Afsin, care în 1978 va 
adăuga 8,8 miliarde 
kWh la producția de 
energie electrică a ță
rii.

Importante proiecte 
sînt în curs de a- 
plicare sau pregăti
re și în vederea creă
rii unei industrii na
ționale de motoare, a 
dezvoltării industriei 
electronice și electro
tehnice, a industriei 
constructoare de ma
șini textile și de apa- 
rataj pentru teleco
municații etc.

Roadele practice ale 
acestei politici sînt de 
pe acum sesizabile din 
estimările pe primul se
mestru al anului, care 
indică o creștere sen
sibilă atît a producției 
industriale, cît și a ce
lei agricole și care 
permit să se conteze 
pe o sporire cu 7,4 la 
sută a venitului natio
nal la finele lui 1975.

Ion BADEA

Invitație pe Valea Oltului
Nu mai puțin de 18 trasee 

montane spre rezervația natu
rală și cabana de pe muntele 
Cozia, spre lacul de acumulare 
de la Vidra sau spre Obîrșia 
Lotrului, cărora li se mai adau
gă alte 20 de trasee spre cele 
aproape 300 de monumente isto
rice sau ale naturii — iată cum 
ar arăta statistic zestrea turis
tică a județului Vîlcea. Expli
cabilă deci prezența zilnică a 
mii și mii de oameni ai muncii 
din țară sau a unor turiști de 
peste hotare pe frumoasa Vale 
a Oltului, în căutarea pitorești
lor locuri din această zonă geo
grafică a patriei.

S-au asigurat și condițiile ne
cesare pentru o servire civili
zată a oaspeților cu locuri de 
cazare, unități de alimentație 
publică și de agrement. Oficiul

județean de turism Vîlcea șl-a 
extins și modernizat baza pro
prie de restaurante, moteluri și 
sate de vacanță. Astfel, în afara 
renumitelor complexe hoteliere 
„Cozia“, „Capela“ și „Alutus*4 
din Rm. Vîlcea au mai fost a- 
menajate cîteva sate de vacan
ță, cu aproape 300 de locuri, în 
stațiunile balneare Căciulata — 
Cozia, Ocnele Mari și Govora, 
care asigură turiștilor un grad 
sporit de confort. Din punctele 
anunțate, turiștii au posibilita
tea să-și aleagă numeroase iti
nerare sore cunoscutele mă
năstiri Cozia, Hurez, Arnota, 
Dintr-un lemn, spre hidrocen
trala de pe Lotru, spre cascada 
Lotrișor, ca și spre celelalte 
locuri pline de pitoresc ale me
leagurilor vîlcene. (I. Stanciu, 
corespondentul ,,Scînteii“).

ÎNTÎLNIRI ALE FIILOR 
SATULUI

Duminică. în trei localități su
cevene au avut loc întîlniri ale 
fiilor satului. Intre amplele 
manifestări cultural-artistice și 
sportive organizate cu acest 
prilej, la care au luat parte mii 
de săteni, de un deosebit inte
res s-au bucurat cele dedicate 
sărbătoririi centenarului școlii 
din Pîrtești de Jos. expoziția de 
artă plastică cuprinzînd lucrări 
ale unor fii ai satului Corlata 
și inaugurarea, intr-un local 
special amenajat, a expoziției 
permanente de etnografie din 
comuna Botoșana. (Gh. Paras- 
can).

FEMEIA TN ARTA 
FOTOGRAFICĂ

In suita de manifestări prile
juite de Anul internațional al 
femeii, la Cărei (Satu-Mare) s-a 
deschis o expoziție de fotografii 
intitulată ..Femeia în arta foto
grafică". Cele aproape 90 de 
imagini, cuprinse în expoziția 
artistului fotograf Marx Iosif 
din Tg. Mureș, ilustrează parti
ciparea activă a femeilor la e- 
dificarea societății noastre so
cialiste. (Octav Grumeza).

•

TINEREȚE, CÎNTEC Șl JOC

...Succint, așa poate fi carac
terizată atmosfera ce a domnit 

duminică la Moneasa. județul 
Arad, locul de desfășurare a 
celei de-a 7-a ediții a Festiva
lului cintecului. dansului si

portului popular din Tara Ză- 
randului. Timp de mai multe 
ore, peste 700 de artiști amatori 
din Buteni. Bîrsa. Birchiș. Si
ria. Sebiș. Lunca Teuzului. Pe- 
cica. Nădlac, Șicula. Ineu și 
alte localități s-au întrecut pe 

scena festivalului într-o revăr
sare de tinerețe, voioșie si mă
iestrie artistică. în fata unui 
numeros și entuziast public. 
(Constantin Simion).

TEATRU SCURT

Venind în sprijinul formații
lor de teatru din județ. Comi
tetul de cultură și educație so
cialistă al județului Covasna, în 
colaborare cu centrul județean 
de îndrumare a creației popu
lare și a mișcării artistice de 
masă, a editat un volum de pie
se de teatru scurt, care cuprin
de 6 piese în limbile română 
și maghiară, aparținînd lui Va- 
sile Alecsandri. Paul Everac, 

Barabas Sandor. Ana Ioniță, Va- 
sile Artenie si Kovacs Dezsd. 
(Tămori Geza).

APLAUZE PENTRU 
„SĂLCIOARA"

La invitația primăriei orașului 
Aalborg, oraș înfrățit cu muni
cipiul Tulcea. ansamblul folclo
ric tulcean „Sălcioara" a între
prins o vizită în Danemarca. 
Alături de formații din alte 10 
orașe înfrățite cu Aalborgul. an
samblul folcloric „Sălcioara" a 
prezentat, timp de 8 zile, nu
meroase spectacole, care au 
stîrnit admirația miilor de 
spectatori. (Vasile Nicolae).

9,00 Teleșcoală.
10,00 Album de cîntece. Interpre

tează formația corală „Ca- 
merata“ a Sindicatului învă- 
țămînt Iași. Dirijor Ion Pa- 
valache.

10,20 Film artistic : „Bărbați cum
secade" — producție a stu
diourilor cehoslovace.

11,35 Baladă pentru acest pămînt 
— Constelații.

11,50 Telex.
16,30 Teleșcoală © Mens sana in 

corpore sano. Cursuri de înot 
și turism.

17,00 Telex.
17,05 Finalele campionatelor româ

ne la natație. (Transmisiune 

directă de la bazinul Dina
mo).

18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

18,45 Mîndro, ochii tăi ca mura. 
Muzică populară cu Benone 
Sinulescu.

19,00 Teleglob. Istanbul.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20.20 Seară de teatru : „Ștafeta 

nevăzută" de Paul Everac.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Inginerul Pron- 
ceatov" — producție a stu
diourilor sovietice. Episodul 
IV.

20,40 Tezaur de cîntec românesc. 
Din creația compozitorului 
Paul Constantinescu.

21.10 Telex.
21,15 Din filmoteca TV : Maria 

Tănase.
22,00 Muzee și expoziții.
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LIMA

Deschiderea conferinței 
miniștrilor de externe 

ai țărilor nealiniate
La Lima s-a deschis 

luni cea de-a cincea 
conferință a miniștri
lor de externe ai sta
telor nealiniate, una 
din cele mai impor
tante și reprezentative 
reuniuni internaționa
le organizate vreodată 
in capitala peruană. 
La lucrări, care vor 
dura pînă la 29 au
gust, participă repre
zentanții a numeroase 
țări, precum și invitați, 
între care și din partea 
Republicii Socialiste 
România.

Ședința inaugurală 
a fost deschisă prin- 
tr-o cuvintare a pre
ședintelui Republicii 
Peru, general de di
vizie Juan Velasco 
Alvarado.

După cum s-a a- 
nunțat, ordinea de zi 
a conferinței, defini
tivată de Comitetul 
de coordonare din care 
fac parte reprezen
tanții a 17 țări, cuprin
de zece puncte prin
cipale.

Un important obiec
tiv al conferinței îl re
prezintă armonizarea 
pozițiilor țărilor ne
aliniate în problemele 
dezvoltării și colabo
rării economice inter
naționale, înaintea se
siunii extraordinare a 
Adunării Generale a 
O.N.U., care urmează 
să se deschidă la 1

septembrie. Țările 
participante își pro
pun să dezbată ac
țiunile comune în di
recția asigurării unor 
raporturi mai echitabi
le între prețurile ma
teriilor prime și cele 
ale produselor indus
triale, precum și sta
bilirea unor măsuri de 
natură să îngusteze și 
mai mult posibilitatea 
de amestec in treburile 
interne ale unui stat 
sau altuia al societă
ților multinaționale. 
Crearea unei asociații 
a țărilor exportatoare 
de materii prime și a 
unui fond de solidari
tate și întrajutorare a 
țârilor nealiniate, pre
cum și a unui meca
nism de securitate co
lectivă, care să per
mită acordarea de a- 
jutor statelor împo
triva cărora sînt în
dreptate acțiuni coer
citive de natură eco
nomică sau militară 
constituie, de aseme
nea, puncte incluse pe 
ordinea de zi.

Țara gazdă a confe
rinței, Republica Peru, 
care a participat activ 
la pregătirea reuniu
nii, în spiritul politi
cii sale independente 
și constructive, inten
ționează să propună 
convocarea unei se
siuni extraordinare a 
Adunării Generale a 
O.N.U. pentru a dez

VIENTIANE

Miting în cinstea instaurării
administrației

VIENTIANE 24 (Agerpres). — La 
un miting organizat la 23 august în 
capitala laoțiană de forțele patriotice 
și democratice, s-a anunțat crearea 
comitetelor administrative revoluțio
nare populare din provincia Vien
tiane și orașul Vientiane. La acest 
miting, care a reunit peste 100 000 de 
locuitori, au luat parte Phoun Sipa- 
seuth, vicepremier al Guvernului 
Provizoriu de Uniune Națională al 
Laosului și ministru de externe, 
Leuam Insisiengmay, vicepremier și 
ministru al educației, artelor, sportu
lui și tineretului, alți miniștri, mem
bri ai Consiliului Politic de Coaliție 
Națională al Laosului, reprezentanți 
ai Armatei populare de eliberare lao- 
țiene, diverse categorii de cetățeni.

Luînd cuvîntul, Phoun Sipaseuth a 
salutat, în numele guvernului, instau

S. U. A.

Se preconizează noi măsuri 
pentru economisirea energiei

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
într-o declarație remisă presei, mi
nistrul de interne in exercițiu al 
S.U.A., Kent Frizell, afirmă că în 
ciuda eforturilor depuse pentru eco
nomisirea energiei, dependenta State
lor Unite de importurile de petrol a 
înregistrat o anumită creștere în ul
timii doi ani. Astfel. în primul tri
mestru din 1975, importurile de pe
trol și produse petroliere ale S.U.A. 
s-au ridicat la 6,2 milioane barili zil
nic. ceea ce reprezintă 36,5 la sută 
din necesarul de consum. în aceeași 
perioadă din 1973, au fost importați 
peste 6,3 milioane barili, dar aceasta 
nu reprezenta decît 34,5 la sută din 
consumul de petrol și derivate.

Kent Frizell propune intensificarea 
eforturilor pentru economisirea ener

agențiile cfe-presă transmite
Convorbiri sovieto-vieV 

HJJffilSZe Alexei Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a avut luni o 
întrevedere cu Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepremier al guvernului, care 
conduce delegația economică guver
namentală a R.D.V., aflată în vizită 
oficială în U.R.S.S., transmite agen
ția T.A.S.S.

Minisîral afacerilor ex
terne al K. P. Bulgaria, Pe‘ 
tăr Mladenov, va face, între 1 și 5 
septembrie, o vizită oficială în Turcia, 
anunță agenția B.T.A.

Cele trei mișcări de eli
berare din Angola — M-p-L-A-> 
U.N.I.T.A. și F.N.L.A. — au realizat 
un acord in baza căruia încetează 
ostilitățile declanșate cu trei zile în 
urmă în orașul Sa Da Bandeira, si
tuat la aproximativ 1 000 km de 
Luanda. Totodată, Frontul Național 
de Eliberare din Angola și Uniunea 
Națională pentru Independența To
tală a Angolei au hotărît să-și re
tragă forțele militare din oraș, care 
de sîmbătă seara se află sub contro
lul Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.).

!ntr-un comunicat dat pu_ 
blicitătii la Buenos Aires, guvernul 
argentinean și-a reafirmat participa
rea la Sistemul Economic Latino- 
Amerlcan (S.E.L.A.). relevînd că 
sprijinul față de unitatea țărilor din 

bate problema, de 
stringentă actualitate 
pentru întreaga ome
nire, a dezarmării. In 
legătură cu aceasta, 
oficiosul „Cronica" 
subliniază părerea u- 
nanim împărtășită în 
rindul țărilor partici
pante că „singurul 
război valabil este 
acela care trebuie dus 
împotriva mizeriei, o- 
primării și subdezvol
tării".

în cercurile din ca
pitala peruană, apro
piate conferinței, evi- 
dențiindu-se că re
uniunea miniștrilor de 
externe se desfășoară 
în contextul unei si
tuații internaționale 
dinamice și comple
xe. caracterizată prin 
realizări importante, 
dar și prin persisten
ța unor probleme se
rioase pentru comuni
tatea internațională în 
ansamblul ei, se sub
liniază că tocmai in 
lumina acestor reali
tăți, conferința miniș
trilor se înscrie ca 
unul din evenimente
le importante ale ac
tualității mondiale, de 
natură să dea un im
puls și mai puternic 
politicii de nealiniere, 
la care își manifestă 
adeziunea tot mai 
multe țări și po
poare.

Eiwjen POP

revoluționare
rarea puterii populare în orașul și 
provincia Vientiane și a relevat că, 
împreună cu acțiuni similare petre
cute in celelalte localități și provin
cii din Laos, ea reprezintă un rezul
tat firesc al dezvoltării istorice. El a 
chemat populația să dea dovadă de 
patriotism, să-și strîngă rindurile în 
jurul noii administrații, să înainteze 
ferm pe calea edificării unui Laos 
pașnic, independent, democratic, neu
tru, unit și prosper.

Phau Phimphachan, reprezentant al 
noilor comitete revoluționare, a făcut 
cunoscute principalele direcții ale po
liticii noii administrații locale popu
lare. arâtînd că această politică este 
conformă cu cea promovată de Gu
vernul Provizoriu de Uniune Națio
nală și de Consiliul Politic de Coa
liție Națională din Laos.

giei și extinderea prospectărilor pen
tru darea în exploatare a unor noi 
resurse energetice interne, precum și 
pentru utilizarea pe scară mai largă 
a unor surse de înlocuire a combus
tibililor clasici.

Vicepreședintele Nelson Rockefel
ler și ministrul de finanțe al S.U.A.. 
William Simon, au prezentat pre
ședintelui Gerald Ford un proiect 
privind crearea unei societăți publice 
care să finanțeze dezvoltarea noilor 
surse energetice în S.U.A. Purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe a precizat că 
proiectul. în cazul în care va fi apro
bat, urmează să fie finanțat din bu
getul federal.

Noua societate va acorda ajutor fi
nanciar cercetărilor care par cele mai 
avantajoase pentru extinderea utili
zării unor noi surse de energie.

regiune reprezintă un obiectiv cen
tral al politicii externe argentinene. 
S.E.L.A. — se arată în document — 
trebuie să permită dezvoltarea co
laborării intre toate statele latino- 
americane. fără nici o excepție.

Demisia guvernului din 
Bahrein. Pr’mu' ministru al Bah- 
reinului, șeicul Khalifa Ben Sulman 
Al-Khalifa, a prezentat duminică de
misia cabinetului său, din cauza unor 
divergențe ivite intre guvern și A- 
dunarea Națională în legătură cu a- 
probarea unor programe de dezvol
tare. Șeful statului, Issa Ben Sulman 
Al-Khalifa, a acceptat demisia gu
vernului. Fostul premier a fost în
sărcinat cu alcătuirea unei noi echipe 
ministeriale.

în Irlanda ds Nord au fost 
semnalate noi incidente violente, si
tuația menținindu-se — la Belfast ca 
și in alte localități — încordată. 
Ciocnirile provocate de elementele 
extremiste s-au soldat, în ultimele 
trei săptămîni, cu moartea a peste 
20 de persoane.

Vizita președintelui nw- 
ÎClSan Lu’s Echeverria în țări din 
Africa, Asia și America Centrală re
prezintă pentru Mexic consolidarea 
independenței sale politice și econo
mice — se arată într-un document 
remis agenției Prensa Latina de mi
nistrul mexican al relațiilor externe, 
Emilio Rabasa. Turneul întreprins de 
președintele Mexicului — se sublinia
ză in document — este „expresia unei 
politici active, independente, care 
promovează deschiderea spre toate 
națiunile lumii".

Evoluția evenimentelor din Portugalia
© Reuniunea de la palatul Belem ® Crearea unui organism 

pentru coordonarea acțiunilor în vederea dezvoltării 
procesului revoluționar

LISABONA 25 (Agerpres). — La 
Palatul Belem din Lisabona s-a des
fășurat luni o reuniune prezidată de 
șeful statului, generalul Francisco da 
Costa Gomes, la care au participat 
primul ministru Vasco Gonțalves, 
Otelo Saraiva de Carvalho, coman
dantul Comandamentului Operațional 
Continental (COPCON), precum și 
șefii de stat major ai celor trei ar
mate. Reuniunea a fost consacrată 
examinării evoluției situației politice 
portugheze din ultimele zile.

Tot luni a avut loc la Lisabona o 
întrunire la care au participat repre
zentanți a opt partide și organizații 
politice, printre care Partidul Comu
nist și Mișcarea Democratică Portu
gheză, precum și membri ai condu
cerii Mișcării Forțelor Armate. Par- 
ticipanții au apreciat, potrivit agen
ției France Presse. că „un program 
politic revoluționar", elaborat pe 
baza Documentului COPCON și a 
Programului de acțiune politică al 
primului ministru Gonțalves. „re
prezintă un instrument indispensabil 
pentru a uni forțele politice angajate 
în procesul revoluționar".

în comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul reuniunii se subliniază că 
cele opt partide și organizații poli
tice portugheze au hotărit crearea

ORIENTUL APROPIAT
® Convorbiri între președintele R.A. Egipt și secretarul de stat 

al S.U.A. ® Mesaje adresate de Anwar Sadat

CAIRO 25 (Agerpres). — Secreta
rul de stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, aflat intr-un turneu diplomatic 
în regiunea Orientului Apropiat, 
consacrat realizării unui nou acord 
de dezangajare egipteano-israelian 
în Sinai, a sosit luni la Alexandria, 
unde a avut convorbiri cu președin
tele țării-gazdă, Anwar Sadat, anun
ță agenția M.E.N. Un purtător de 
cuvînt egiptean a precizat că, ime
diat după întîlnirea cu secretarul de 
stat american, președintele Anwar 
Sadat a conferit cu membrii delega
ției egiptene cu privire la propune
rile prezentate de Henry Kissinger 
șl la răspunsul părții egiptene la a- 
cestea.

în timpul convorbirilor s-a conve
nit ca secretarul de stat american să 
plece la Tel Aviv pentru a se întîlni 
din nou cu oficialitățile israeliene. 
El urmează să revină la Alexandria 
în cursul zilei de marți, cu răspunsul 
părții israeliene față de poziția păr
ții egiptene.

Surse egiptene și americane — ci
tate de agenția Reuter — au men
ționat că „mai există încă deosebiri 
asupra conținutului și procedurii în
tre Egipt și Israel și că cele două 
părți nu au ajuns încă la faza finală 
a elaborării unui proiect de acord".

La plecarea spre Israel. Kissinger 
a menționat că „s-a înregistrat un 
progres in direcția înlăturării unor 
dificultăți".

CAIRO 25 (Agerpres). — Achraf 
Marouane, secretar al președintelui 
Anwar Sadat pentru contacte ex
terne. a părăsit luni Cairo pentru a 
efectua un turneu. în cursul căruia va 
remite șefilor de stat arabi mesaje 
din partea președintelui egiptean, a- 
nunță agenția M.E.N.

Conferința cu privire la viitorul 
constituțional al Rhodesiei

VICTORIA FALLS 25 (Agerpres). 
— Luni, pe podul de cale ferată aflat 
deasupra fluviului Zambezi, care se
pară teritoriile zambian de cel rho- 
desian, a avut loc ceremonia de des
chidere a conferinței cu privire la 
viitorul constituțional al Rhodesiei, 
la care au participat o delegație a 
Congresului Național African (Â.N.C.), 
și reprezentanți ai regimului minori
tar de la Salisbury. Convorbirile s-au 
desfășurat în două runde într-un 
vagon al trenului special sosit pe po
dul din apropierea cascadei Victoria.

„fi Romenia contempo- 
laîlSa" ~ este cărții apă
rute la Lisabona, în Editura Es- 
tampa. Volumul, amplu ilustrat, ti
părit în condiții grafice excelente, 
este prefațat de Mihnea Gheorghiu. 
Pe parcursul a 200 de pagini sint pre
zentate aspecte privind geografia, is
toria, economia, cultura, politica in
ternă și externă a țării noastre, pre
cum și o cronologie a relațiilor 
româno-portugheze.

Guvernul mexfean a achf- 
ziționat contra sumei de 1 280 000 do
lari studiourile cinematografice „A- 
merica" considerate cele mai mari din 
această țară. Ziarul „Excelsior" din 
Ciudad de Mexico, care publică a- 
ceastă informație, precizează că, în 
acest fel, toată industria cinemato
grafică mexicană trece sub controlul 
statului.

Adunarea SsocMei băși
cilor din fîfrâa Centrală 
(A.B.C.A.L.) și-a încheiat lucrările la 
Kinshasa. Reprezentanții celor 40 de 
instituții bancare afiliate au dezbă
tut măsurile care urmează să fie a- 
doptate de către țările africane în 
vederea stabilirii unei ordini mone
tare mai juste.

Producția fjmwi vest- 
germane „Volkswagen" 8 
scăzut, în prima jumătate a acestui 
an, cu 13 la sută în comparație cu 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Un purtător de cuvînt al 

„unui secretariat provizoriu însărci
nat cu organizarea de acțiuni comu
ne în vederea dezvoltării pe mai de
parte a procesului revoluționar din 
Portugalia". Totodată, comunicatul 
subliniază că cele opt partide si or
ganizații politice sînt hotărîte să de
pună eforturi susținute in scopul 
creării unui front progresist unic.

Lupte violente 
în Timor

DILI 25 (Agerpres). — In zona o- 
rașului Dili și în alte regiuni ale Ti- 
morului au continuat, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, luptele violente din
tre partizanii celor două grupări po
litice aflate în conflict — Uniunea 
Democratică din Timor (U.D.T.) și 
Frontul Revoluționar pentru Inde
pendența Timorului (FRETILIN). In 
situația creată de aceste ciocniri ar
mate, care au provocat moartea și 
rănirea unui mare număr de locui
tori, multe persoane s-au refugiat în 
anumite perimetre din zona capitalei 
locale, Dili, așteptînd să fie evacuate 
la bordul unor nave.

Achraf Marouane va vizita în or
dine Bahrein, Qatar, Emiratele Ara
be Unite, Kuweit, Arabia Saudită, 
Iordania, Irak, Liban. Algeria și Ma
roc. în cursul călătoriei, el urmează 
să aibă o întrevedere cu Yasser Ara
fat. președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. precizează sursa citată.

Situația dm Bangladesh
DACCA 25 (Agerpres). — Postul 

de radio Dacca, reluat de agenția 
Reuter, a anunțat că, în virtutea pre
vederilor stării excepționale și ale 
ordonanțelor prezidențiale emise de 
șeful statului, Khondakar Mushtaque 
Ahmed, în Bangladesh au fost ares
tați 26 de reprezentanți ai vieții po
litice, între care fostul prim-ministru 
al țării, Mansoor Aii, și alți șapte 
miniștri în cabinetul precedent. Pos
tul de radio a confirmat, de aseme
nea, arestarea fostului vicepreședinte 
al Republicii Bangladesh, Sayed 
Nasrul Islam, precum și a opt mem
bri ai parlamentului. Potrivit postu
lui de radio Dacca, „persoanele ares
tate sint acuzate de a fi desfășurat 
activități antisociale".

Din Dacca, agențiile de presă re
latează. citind emisiunile postului na
țional de radio, că președintele Khon
dakar Mushtaque Ahmed l-a desem
nat pe generalul în retragere Mo
hammad Ataul Gani Osmani în func
ția de consilier prezidențial pentru 
problemele apărării. Au fost operate, 
totodată, modificări în conducerea 
armatei, șef al Statului Major al ar
matei fiind numit general-maior 
Ziaur Rahman.

Delegația Congresului Național Afri
can este condusă de către președin
tele A.N.C., Abel Muzorewa, iar cea 
a regimului de la Salisbury este 
condusă de premierul Ian Smith.

La deschiderea lucrărilor au luat 
parte, în calitate de observatori, pre
ședintele Republicii Zambia, Kenneth 
Kaunda, și primul ministru sud-afri- 
can, John Vorster, care, ulterior, au 
avut convorbiri separate consacrate, 
după cum s-a precizat oficial, abordă
rii situației din Africa australă, in 
general.

firmei a precizat că, în perioada 
respectivă, vinzârile pe plan intern 
de autovehicule „Volkswagen" au 
scăzut cu 24 la sută.

0 conferință internațio
nală asuPra caracteristicilor expe
rimentale ale plasmei termonucleare 
produse de razele laser s-a deschis 
la Triest. Conferința, ale cărei lucrări 
vor dura pînă la 29 august, este or
ganizată de Agenția Internațională 
pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), 
cu sediul la Viena. Participanții vor 
examina ultimele progrese înregis
trate in sectorul utilizării energiei 
termonucleare în scopuri pașnice.

Incendiu. Peste opt mil hec_ 
tare de pădure au fost mistuite de 
flăcările unui violent incendiu de
clanșat săptămina trecută in pro
vincia spaniolă Granada. în pofida 
eforturilor echipelor de pompieri, in
cendiul nu a putut fi localizat, extin- 
zindu-se luni în provincia Malaga.

La bordul unui avion 
DC-10 al companiei „American Airli
nes", care era pe punctul de a decola 
de pe aeroportul newyorkez Kennedy 
cu destinația San Francisco, s-a pro
dus luni un incendiu. Focul a putut 
fi stins imediat, dar aparatul a suferit 
avarii. La bord se aflau 216 pasageri 
și 13 membri ai echipajului. Mai mul
te persoane au fost rănite.

Capriciile vremii. Mercu- 
rul termometrului a scăzut brusc, 
duminică, in Italia. Ploi abundente, 
însoțite de puternice furtuni, au că
zut asupra întregii peninsule. In 
munți, la altitudini de peste 2 000 de 
metri, a nins — fapt rar întîlnit în 
luna august. Ofensiva frigului a în
trerupt, pe neașteptate, sezonul alpin 
de vară și în Elveția. In timp ce în 
munți a nins, în cantoanele Zurich și 
Lucerna ploile torențiale au provocat 
puternice inundații.

Congresul P. C. din Sri Lanka 
și-a încheiat lucrările

COLOMBO 25 (Agerpres). — In 
prezența a peste 500 de delegați, la 
Matara au luat sfirșit lucrările Con
gresului al IX-lea al Partidului Co
munist din Sri Lanka. Partidul Co
munist Român a fost reprezentat la 
congres de tovarășul Dumitru Turcuș, 
membru al Colegiului Central de 
Partid, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., care a adresat con
gresului, tuturor comuniștilor din Sri 
Lanka un cald mesaj de salut, îm
preună cu sentimentele de solidari
tate militantă cu lupta poporului din 
Sri Lanka pentru o viață indepen
dentă, socialism și pace.

Secretarul general al Partidului Co
munist din Sri Lanka, S. A. Wikre-

GEORGETOWN

Liderul partidului de guvernămînt a primit 
pe reprezentantul P. C. R.

GEORGETOWN 25 (Agerpres). — 
Linden Forbes Burnham, primul mi
nistru al Republicii Cooperatiste Gu
yana și lider al Partidului Congresul 
Național al Poporului, l-a primit pe 
tovarășul Gheorghe Dobra, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, care a reprezentat Parti
dul Comunist Român la primul con
gres al acestui partid din Guyana.

Cu acest prilej primului ministru 
guyanez i-a fost transmis un mesaj

Manifestări consacrate zilei 
de 23 August

MOSCOVA — Ambasadorul țării 
noastre in Uniunea Sovietică, Gheor
ghe Badrus, a rostit o cuvintare la 
posturile sovietice de radio și tele
viziune în seara zilei de 23 August.

în ajunul marii noastre sărbători 
naționale, televiziunea sovietică a di
fuzat o „seară a televiziunii române", 
care a cuprins filme documentare ro
mânești pe teme economice, sociale 
și culturale.

HANOI. — în orașul Thai Ngu
yen, din, provincia Bac Thai — pu
ternic centru industrial al R.D. Viet
nam — a avut loc, in ziua de 23 Au
gust, un miting.

în cuvintul său, Le Quang, vice
președinte al Comitetului adminis
trativ al provinciei, a înfățișat rea
lizările poporului român în. anii de 
după eliberare, a adus mulțumiri 
partidului, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul activ și per
manent acordat în trecut poporului 
vietnamez în lupta sa împotriva a- 
gresiunii străine, ca și în activitatea 
sa prezentă de reconstrucție na
țională. La rindul său, însărcinatul 
cu afaceri român a vorbit despre 
semnificația zilei de 23 August.

în continuare, a avut loc ceremo
nia inaugurării oficiale a fabricii de 
biscuiți, construită în această loca
litate cu participarea României. Țara 
noastră a furnizat utilajele și a a- 
cordat asistență tehnică la instala
rea acestor utilaje.

Vicepreședintele Comitetului ad
ministrativ al provinciei Bac Thai a 
adus mulțumiri specialiștilor români 
pentru elanul cu care au muncit, în 
vederea punerii în funcțiune a fa
bricii în cinstea sărbătorilor națio
nale ale celor două țâri.

Ca o recunoaștere a eforturilor 
depuse, Guvernul R. D. Vietnam a 
conferit, printr-un decret semnat de 
primul ministru Fam Van Dong, 
„Medalia prieteniei" specialiștilor 
români care au participat la con
strucția fabricii.

PEKIN. La Șanhai a avut loc ver
nisajul unei expoziții de grafică ro
mânească. Au participat Wangshao- 
Yong, vicepreședinte al Comitetului 
revoluționar municipal Șanhai, alte 
persoane oficiale, reprezentanți ai 
cercurilor artistice locale.

KHARTUM. — Comitetul Național 
pentru prietenie, solidaritate și pace 
din cadrul Uniunii Socialiste Suda
neze (U.S.S.) a organizat o adunare 
festivă la care au luat parte mem
bri ai Biroului Politic al U.S.S., se
cretari și membri ai Comitetului Cen
tral al U.S.S., miniștri și alti dem
nitari, conducători ai organizațiilor de 
masă, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în capitala sudaneză, oa
meni de afaceri și de cultură, zia
riști, un numeros public.

Despre semnificația zilei de 23 Au
gust și realizările poporului român 
au vorbit El Rashid El-Taher, asis
tent al secretarului general al U.S.S., 
și președinte al Adunării Naționale 
Populare din Sudan, F. Stoica, amba
sadorul României la Khartum, și 
Abdel Hafez Rgab, secretarul gene
ral al Uniunii Studenților Sudanezi.

KUWEIT. Comitetul pentru cultu
ră și artă al guvernului kuweitian 
a organizat două manifestări cultu
rale dedicate României socialiste și 
poporului român prieten. La 23 Au
gust, radiodifuziunea kuweitiană a 
difuzat muzică populară românească.

România Ia Tîrgul international
de Ia

ALGER 25 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Luni și-a des
chis porțile, printr-o ceremonie pre
zidată de șeful statului algerian, 
Houarl Boumediene, cea de-a XH-a 
ediție a Tîrgului internațional de la 
Alger.

La actuala ediție participă peste 
50 de state de pe toate continentele. 
România este prezentă cu o gamă 
largă de produse, îndeosebi mașini 
și utilaje. Numărul mare de vizita
tori — șefi de delegații guvernamen
tale, oameni de afaceri, reprezen
tanți ai firmelor străine — pe care 
l-a ' cunoscut pavilionul românesc 
chiar din primele ore ale deschide-

SOFIA. Aici a avut 
loc, in organizarea U- 
niunii balcanice a ma
tematicienilor, cea 
de-a treia balcaniadă 
de matematică a stu
denților și tinerilor 
cercetători din țările 
balcanice. Un frumos 
succes au repurtat ti
nerii noștri matema

ticieni, care au cîști- 
gat primul loc pe țări 
prin Mircea Troi și 
Marius Cornea, ambii 
de la politehnica din 
Timișoara (premiile 1 
și 2 la concursul stu
denților de la politeh
nică) și Adrian Ocnea- 
nu de la Universitatea 
din București (premiul

masinghe, a primit pe reprezentantul 
Partidului Comunist Român, care i-a 
transmis un mesaj de prietenie din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Secretarul general al 
P.C. din Sri Lanka a mulțumit pen
tru mesaj și a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său, îm
preună cu urări de sănătate și feri
cire, de prosperitate poporului român.

în cursul întrevederii a fost ex
primată dorința Partidului Comunist 
Român și a Partidului Comunist din 
Sri Lanka de a dezvolta în continua
re relațiile de colaborare dintre ele, 
în interesul celor două țări și po
poare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

de salut din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășului Manea Mă- 
nescu, prim-ministru al guvernului 
român.

Mulțumind pentru mesaj, Linden 
Forbes Burnham a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovară
șului Manea Mănescu un cordial sa
lut, felicitări cu ocazia sărbătorii na
ționale a poporului român.

iar televiziunea a transmis în emi
siunea „Țări de pe meridianele lu
mii" un film documentar despre e- 
conomia, viața culturală și turismul 
din țara noastră, însoțit de un co
mentariu referitor la dezvoltarea as
cendentă a economiei românești.

PRAGA. — Luni seara. Ia Praga a 
fost organizată o gală a filmului ro
mânesc, care inaugurează o impor
tantă manifestare consacrată celei 
de-a XXXI-a aniversări a eliberării 
Rolnâniei de sub dominația fascistă 
— „Zilele filmului românesc".

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului de Externe și Ministerului 
Culturii din tara gazdă, șefi de mi
siuni și alti membri ai corpului di
plomatic, oameni de artă și cultură. 
A fost prezent, de asemenea, amba
sadorul tării noastre la Praga. Teo
dor Haș.

Asistenta a vizionat filmul artistic 
„Actorul și sălbaticii", care s-a bucu
rat de o caldă apreciere din partea 
celor prezenți.

ULAN BATOR. — La „Palatul pă
cii și prieteniei" din capitala R. P. 
Mongole, a avut loc o adunare in ca
drul căreia prof. Mieoombo, pro
rectorul universității din Ulan Bator, 
președintele Asociației de prietenie 
mongolo-române, și Traian Gîrba, 
ambasadorul României, au subliniat 
semnificația zilei de 23 August și au 
scos în evidență realizările obținute 
de poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist.

A fost prezentată apoi o suită de 
filme românești. Au participat C. Su- 
rem, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, T. Davagsuren, șeful secției 
relații culturale a C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, D. 
Namsarai, ministrul culturii, O. Hos- 
baiar, adjunct al ministrului afaceri
lor externe.

CARACAS. — La Cinemateca na
țională dip Caracas a avut loc o ma
nifestare culturală, în cadrul căreia 
Rodolfo Izaguire, directorul cinema
tecii, a vorbit despre însemnătatea 
actului de la 23 August.

SAN MARINO. La San Marino a 
fost organizată o gală a filmului ro
mânesc. Au fost prezenți căpitanii 
regenți ai Republicii San Marino, 
Alberto Cecchetti și Michele Righi, 
membri ai guvernului, membri ai 
corpului diplomatic și alte persoane 
oficiale.

BOGOTA. — „Radio nacional" din 
Columbia a transmis un program 
special, în cadrul căruia ambasadorul 
român la Bogota a subliniat impor
tanta istorică a actului de la 23 Au
gust 1944, a prezentat succesele obți
nute de poporul român în perioada 
celor 31 de ani de la eliberare.

Totodată, postul „Televisora nacio
nal" a transmis filmul documentar 
„România azi".

BAGDAD. — Ambasadorul țării 
noastre la Bagdad, Gheorghe Vasile, 
a rostit o cuvintare la posturile de 
televiziune irakiene. De asemenea, 
televiziunea din Irak a prezentat un 
film despre țara noastră.

QUITO. — La Quito a avut loc o 
adunare la Palatul Culturii din capi
tala ecuadoriană, în cadrul căreia a 
luat cuvîntul scriitorul Jose Llerena, 
care a făcut o prezentare a Româ
niei socialiste contemporane.

Alger
rii demonstrează interesul manifestat 
față de produsele expuse. Printre 
ele se află realizări de prestigiu ale 
industriei românești, cum sint strun
gurile automate cu comandă pro
gram de înaltă performanță și pen
tru prelucrări multiple, freze, calcu
latoare electronice de birou, aparate 
de măsură și control, elemente de 
automatizare, televizoare. La Alger 
sint prezentate, de asemenea, cele 
mai noi creații ale constructorilor 
noștri de utilaj petrolier, autoturis
me „Dacia" și mașini de teren „Aro", 
locomotive de mină, rulmenți, pro
duse petrochimice și farmaceutice, 
ale industriei ușoare și alimentare.

2 la concursul studen
ților de la universi
tate).

La concursul tine
rilor cercetători, pe 
primele două locuri 
s-au situat Constan
tin Tudor și Constan
tin Vraciu, asistenți 
la Universitatea din 
București.

DE PRETUTINDENI
• NOUA EXPEDIȚIE 

A BATISCAFULUI „CA
LYPSO". Celebrul oceanograf 
Jacques Cousteau pregătește, 
Împreună cu un grup de tehni
cieni de la NASA, o nouă ex
pediție în cursul căreia zonele 
submarine urmează să fie stu
diate cu ajutorul datelor furni
zate de sateliți artificiali lan
sați la joasă altitudine. Batis- 
caful „Calypso" va efectua mai 
multe scufundări in regiunea 
arhipelagului Bahamas și în 
zona litoralului american, scopul 
principal al experienței fiind 
corectarea unor eventuale date 
eronate conținute în hărțile ma
ritime și pentru a stabili locu
rile periculoase unde navele, și 
în special petrolierele, eșuînd 
ar putea polua apele oceanului. 
Datele culese de aparatele de 
detectare ale batiscafului vor fi 
apoi comparate cu coordonatele 
zonelor submarine stabilite cu 
ajutorul sateliților, ceea ce va 
oferi cote precise ale configu
rației fundului oceanului.

• ÎN OBIECTIV : „SO
CIETATEA DE CON—

Cu ocazia împli
nirii a o sută de ani de la naș
terea lui Edgar Rice Bur
roughs. părintele celebrului Tar
zan. copilul crescut de maimu
țe. ale cărui aventuri au fost 
urmărite cu încintare de gene
rații succesive de cititori si ci
nefili. in Franța a fost realizat 
un desen animat de lung me
traj. Intitulat „Tarzoon, rușinea 
junglei", filmul este conceput ca 
o satiră la adresa moravurilor 
societății de consum, asemuită 
de cei doi autori. belgienii 
Picha si Szulzinger, cu o jun
glă populată de sălbăticiuni fe
roce. în fata cărora pînă și ne
înfricatul erou se dovedește a 
fi neputincios.

• PRIMII PASAGERI 
OBISNUIȚI LA BORDUL 
NAVEI „CONCORDE". 
Treizeci și cinci de englezi de 
diferite vîrste au luat loc. du
minică seara, la bordul super
sonicului franco-britanic „Con
corde", care a efectuat un zbor 
de peste trei ore deasupra 
Atlanticului. Pasagerii au fost 
selecționați de un ordinator din
tre cele 500 000 de persoane care 
au scris companiei „British 
Aircraft". în speranța de a se 
număra printre „primii oameni 
de pe stradă" care vor testa a- 
paratul. Pasagerilor li s-a ser
vit masa la o altitudine de 20 000 
metri, viteza de croazieră fiind 
de aproape 40 de km pe minut.

• IPOTEZE DESPRE 
„PLANETA ROȘIE". 0 «- 
chipă de savanți italieni a stu
diat caracteristicile craterelor 
care acoperă suprafața planetei 
Marte, pe baza „lecturii" a 
10 000 de fotografii luate de son
dele americane „Mariner". Con
turul fiecărui crater a fost de
senat pe o foaie de hîrtie trans
parentă iar desenul introdus 
într-un calculator electronic 
care determină suprafața, dia
metrul și alte dimensiuni. Pe 
baza acestor date, oamenii de 
știință italieni au reușit să re
constituie procesul de formare a 
craterelor „planetei roșii".

„Marte, au declarat savanții 
italieni, este o planetă în curs 
de a-și schimba înfățișarea : es
te un organism în evoluție, mai 
tinăr decît Pămintul". Unul din
tre misterele planetei, au ară
tat aceștia, este și deplasarea 
in spațiu a fluidelor. „Nu s-a 
reușit să se înțeleagă — au pre
cizat oamenii de știință italieni 
— ce s-a întimplat cu apa de pe 
Marte. Se pare că acum aceasta 
se găsește numai in calotele 
polare, sub formă de gheață".

• PAZNICI DE NĂ
DEJDE... Inspirat din le
genda salvării Capitoliului, un 
ofițer britanic a adus un cird 
de giște să păzească depozitul 
de armament din Ballykelly 
(Irlanda de Nord). Ele s-au do- 
vedit a fi de mare ajutor, dind 
alarma ori de cite ori vreun in
trus se apropia de depozit. Ne
recunoscători, militarii din Bal
lykelly speră că, pînă la săr
bătorile de iarnă, „santinelele" 
vor fi suficient de grase pen^ 
tru a fi... rumenite la cuptor.

• DESENE DE 6 MI
LENII. In sudul statului bra
zilian Goias, arheologii au des
coperit 13 peșteri care serveau, 
în urmă cu 6 000 de ani, ca lo
cuințe oamenilor de pe aceste 
meleaguri. Au fost găsite o- 
biecte de uz curent confecțio
nate din piatră și lemn, precum 
și desene rupestre excelent 
conservate, pe care specialiștii 
le consideră ca deosebit de va
loroase, atit din punct de ve
dere artistic cit și documentar, 
ele constituind mărturii ale mo
dului de viață și preocupărilor 
omului de acum 6 000 de ani.

• „TOTUL E BINE 
CÎND SE SFÎRȘESTE CU 
BINE"... și-au zis, probabil, 
organizatorii celui de-al 29-lea 
Festival muzical internațional 
de la Edinburgh, după ce au 
răsunat ultimele acorduri ale 
concertului inaugural. în pro
gram figura Concertul pentru 
pian nr. 5 de Beethoven, care 
urma să fie interpretat de Clau
dio Arrau. Dar, în ultimul mo
ment, celebrul pianist s-a rănit 
la umăr și a fost nevoit să re
nunțe. S-a apelat atunci la o 
altă celebritate a lumii muzica
le — pianistul și dirijorul Da
niel Barenboim, aflat și el la 
Edinburgh, dar pentru un alt 
spectacol. Pe cînd Barenboim 
se bărbierea in grabă pentru a 
intra în scenă, oglinda a căzut, 
rănindu-1 destul de serios la 
mină. Pianistul a trebuit să fie 
bandajat, dar nu a abandonat 
concertul inaugural.
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