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Ședința 
Executiv

în ziua de 26 august a.c. a avut loc șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a ascultat o informare cu privire la 
rezultatele obținute în campania agricolă 
de vară și măsurile ce se impun pentru 
buna desfășurare a campaniei de toamnă.

Comitetul Politic Executiv, apreciind re
zultatele obținute pînă în prezent, activita
tea desfășurată de organele și organizațiile 
de partid, de toți oamenii muncii din agri
cultură, a stabilit, totodată, o serie de mă
suri în scopul desfășurării în continuare în 
bune condiții a lucrărilor agricole, pen
tru strîngerea rapidă și fără pierderi a în
tregii recolte și realizarea integrală a pla
nului de livrări la fondul de stat, pentru 
însămînțarea culturilor de toamnă și execu
tarea la timp și de calitate a pregătirilor 
pentru producția anului viitor.

Pentru organizarea și urmărirea desfășu
rării lucrărilor agricole de toamnă, Comi
tetul Politic Executiv a hotărît constituirea 
unui comandament central, iar în județe și 
comune comandamente conduse de primul 
secretar al comitetului județean și, respec
tiv, secretarul comitetului comunal de par
tid. Comandamentele județene și comunale 
vor acționa pentru buna organizare a mun
cii, creșterea răspunderii conducerilor de 
unități, a specialiștilor pentru buna folosire 
a forței de muncă și a tuturor mașinilor în 
vederea efectuării la timp și de calitate a 
lucrărilor agricole, pentru realizarea inte
grală a fondului de stat. 6 atenție deosebită 
trebuie acordată folosirii la maximum a ca
pacității mijloacelor mecanice prin organi
zarea lucrului în două schimburi sau în 
schimburi prelungite și menținerea întregu
lui parc de tractoare și mașini în deplină 
stare de funcționare. în toate unitățile se 
vor stabili programe pe fiecare cultură, 
orare de lucru pe baza deciziilor consiliilor 
populare, precum și sarcini zilnice obliga
torii pentru toate formațiile de muncă, pen
tru toți lucrătorii de pe ogoare, care vor 
fi urmărite în permanență de către coman
damentele comunale, în vederea respectării 
și îndeplinirii lor integrale.

Organele și organizațiile de partid, con
siliile populare vor acționa pentru partici
parea la muncile agricole a tuturor cetă
țenilor satelor, inclusiv ,a cadrelor de con
ducere de la comune și unități agricole, a 
tuturor angajaților din comună, precum și 
a soțiilor acestora, în cadrul brigăzilor și 
A-’hipelor, asigurîndu-se peste tot ordine și 

v âciplină în executarea tuturor lucrărilor 
' agricole.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
măsurile necesare de întreprins pentru in
troducerea ordinii și disciplinei în coope
rativele agricole de producție și creșterea 
răspunderii colective în executarea la timp 
și de calitate a lucrărilor agricole, în rea
lizarea producțiilor și a indicatorilor eco
nomici prevăzuți în planul fiecărei unități, 
în cadrul acțiunilor de întărire a rolului și 
răspunderilor ce revin subunităților de 
producție de bază .— fermă, brigada per
manentă și sectorul de prelucrare — Co
mitetul Politic Executiv a stabilit măsuri 
corespunzătoare cu privire la organizarea 
și retribuirea muncii. în acest scop, în ca
drul fermelor și brigăzilor de producție, 
formația de bază o va constitui echipa 
mixtă de mecanizatori și cooperatori sau 
numai de cooperatori. Această formă de or
ganizare a muncii are drept scop întărirea 
spiritului de echipă și a disciplinei, creșterea 
răspunderii întregii echipe, cît și a fiecă
rui membru al acesteia în parte, pentru 
folosirea deplină a bazei tehnico-materiale, 
executarea la timp și de calitate a volumu
lui de muncă stabilit pe întreaga suprafață 
sau întregul efectiv de animale și obține

Comitetului Politic 
al C. C. al P. C. R.
rea nivelurilor de producție planificate. Or
ganizarea și retribuirea muncii se fac în 
acord global pe întreaga echipă.

Comitetul Politic Executiv consideră că 
este necesar să se acționeze cu fermitate 
pentru ca formele colective de conducere a 
activității în agricultură să-și aducă o con
tribuție tot mai mare la întărirea discipli
nei în muncă, la creșterea răspunderii fie
cărui cooperator în executarea la timp a 
lucrărilor și realizarea producțiilor. în a- 
cest sens este necesar să se acționeze cu 
mai multă fermitate pentru întărirea de
mocrației cooperatiste, pentru sporirea ro
lului adunărilor generale ale membrilor 
cooperativei agricole de producție, al con
siliilor de conducere și al adunărilor de 
ferme și brigăzi în dezbaterea problemelor 
majore ale fiecărei unități și subunități. 
Trebuie să se asigure atragerea tuturor 
membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție la rezolvarea acțiunilor și măsurilor 
ce se impun a fi luate în fiecare sector de 
activitate.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Po
litic Executiv a discutat și aprobat manda
tul delegației române la cea de-a Vil-a se
siune extraordinară a Organizației Națiu
nilor Unite, care va avea loc la începutul 
lunii septembrie, precum și al delegației 
țării noastre la Adunarea Generală ordinară 
a O.N.U.

O atenție deosebită acordă România pro
blemelor dezvoltării și cooperării economice 
internaționale care sînt înscrise pe ordinea 
de zi a ceței de-a Vil-a sesiuni extraordi
nare a O.N.U. și, în mod deosebit, instau
rării unei noi- ordini economice internațio
nale.

Apreciind că actualele fenomene negative 
din economia mondială sînt o consecință a 
relațiilor economice inechitabile, a politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste 
de dominație și asuprire a popoarelor, de 
jefuire a bogățiilor lor naționale, de dez
voltare și îmbogățire a unor state pe seama 
altora, Comitetul Politic Executiv reafirmă 
poziția României că, pentru înlăturarea a- 
cestor stări de lucruri ce impietează asupra 
progresului economic în general al umani
tății, este imperios necesară instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale de 
natură să asigure condiții de reală dezvol
tare tuturor popoarelor, un climat de în
țelegere și colaborare, de cooperare fruc
tuoasă, în interesul fiecărui stat și popor, al 
păcii și prosperității generale.

România consideră că obiectivele primor
diale ale edificării unei noi ordini economi
ce și politice internaționale trebuie să le 
constituie lichidarea stării de subdezvolta
re, rezolvarea în interesul tuturor țărilor a 
problemei materiilor prime și energiei, asi
gurarea unui raport just între prețurile ma
teriilor prime și prețurile produselor indus
triale, soluționarea problemei produselor 
alimentare, accesul larg, fără discriminări 
sau bariere, al tuturor statelor la cuceririle 
științei și tehnicii contemporane, crearea 
condițiilor necesare pentru pregătirea ca
drelor naționale, promovarea unor rapor
turi cît mai largi de schimburi comerciale 
și de cooperare economică internațională, 
desfășurarea pe baze stabile a relațiilor va- 
lutar-financiare.

în concepția României, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale impune 
lichidarea politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, înlocuirea vechilor relații 
— de inechitate, asuprire și exploatare a 
unor popoare de către altele — cu relații noi, 
bazate pe respectul independenței și suvera
nității naționale, pe deplina egalitate în 
drepturi a tuturor statelor, pe neamestecul 
în treburile interne și avantajul reciproc, 
pe dreptul imprescriptibil al fiecărui popor 
de a-și alege în mod liber orînduirea pe care 
o dorește, căile dezvoltării economice și 
sociale. Afirmarea relațiilor economice de

tip nou reclamă respectarea dreptului fie
cărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile țării 
sale, de a decide în mod independent asupra 
folosirii acestora și asupra rezultatelor mun
cii sale potrivit propriilor interese și aspi
rații.

Militînd pentru instaurarea unei noi or
dini economice, România se pronunță ferm 
pentru luarea de măsuri hotărîte în vede
rea reducerii bugetelor militare și îndrep
tării mijloacelor financiare, a capacităților 
de producție și resurselor umane astfel e- 
liberate, în sfera activităților constructive, 
în slujba dezvoltării economico-sociale a tu
turor națiunilor și, în primul rînd, a țări
lor slab dezvoltate.

Soluționarea problemelor dezvoltării, 
creșterea continuă și accelerată a forțelor 
de producție și a bunăstării fiecărei țări, 
promovarea unei largi cooperări interna
ționale trebuie să constituie obiectul unui 
ansamblu de măsuri cuprinzătoare, practi
ce și eficiente, privind instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, cu norme 
precise, angajante pentru toate țările mem
bre ale O.N.U., precum și al unor programe 
speciale de acțiune care să conducă la în
făptuirea acestor deziderate majore ale lu
mii, să favorizeze împlinirea liberă, neîn
grădită, a aspirațiilor de progres ale națiu
nilor.

Comitetul Politic Executiv a luat cunoș
tință cu satisfacție și salută hotărîrea Con
ferinței ministeriale a țărilor nealiniate 
care are loc la Lima de a invita România 
la lucrările acestei conferințe.

Exprimînd -mulțumiri Statelor care au 
adoptat această hotărîre, România reafirmă 
dorința de a acționa ca și pînă acum 
în direcția dezvoltării relațiilor și întăririi 
colaborării cu țările în curs de dezvoltare, 
cu țările mici și mijlocii, cu statele neali
niate, care sînt interesate în instaurarea 
unor noi relații în viața internațională, ba
zate pe principiile egalității în drepturi, 
respectării independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile in
terne, nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu forța, pentru edificarea unei noi or
dini economice și politice internaționale.

Participarea României ca invitat la Con
ferința statelor nealiniate constituie o nouă 
dovadă a adîncirii solidarității cu țările în 
curs de dezvoltare, în general, cu țările 
lumii a treia, în lupta pentru asigurarea 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de 
sine stătător propriile destine, pentru fă
urirea unei lumi mai drepte și mai bune.

Potrivit orientărilor Congresului al 
XI-lea, România va dezvolta în continuare 
relațiile de colaborare frățească cu toate 
țările socialiste, vă amplifica raporturile cu 
toate statele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

în statele socialiste, țările în curs de 
dezvoltare, statele lumii a treia, țările mici 
și mijlocii găsesc un sprijin activ în lupta 
lor justă pentru dezvoltarea economică și 
socială independentă.

Participarea României, ca și a altor țări 
socialiste, la Conferința țărilor nealiniate 
este tocmai o expresie a solidarității și co
laborării existente între țările socialiste și 
țările lumii a treia, împotriva politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru soluționarea în interesul popoarelor 
a problemelor complexe economice și poli
tice contemporane, pentru lichidarea sub
dezvoltării economice, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și politice inter
naționale.

în cursul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a rezolvat și alte probleme privind 
activitatea din domeniul industriei, coope
rarea economică internațională și politica 
externă a țării noastre, precum și unele 
probleme ale activității curente de partid 
și de stat

îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, precum si al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, participantilor la acest important forum științific internațional reunit la București, un salut călduros și să vă urez succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului.Cibernetica domeniu în care vă desfășurat! activi- tatea — joacă în zilele noastre un rol tot mai important in conducerea științifică a proceselor de producție, a vieții economice, in ușurarea muncii omului și sporirea productivității sociale a acesteia, in progresul general al societății umane. îmi exprim convingerea că Congresul de la București va favoriza un larg schimb de experiență. de păreri și informație între cercetătorii și savant» care lucrează pe acest tărîm, în scopul creșterii contribuției ciberneticii la perfectionarea conducerii activității economice, la dezvoltarea tehnicii și stimularea producției materiale, la sporirea bogăției naționale a popoarelor.Este cunoscut că, în epoca noastră, știința constituie o importantă forță de producție și, totodată, un element esențial al organizării moderne, raționale a societății. Aplicarea cuceririlor științei a devenit o condiție sine qua non pentru progresul fiecărei națiuni, pentru ridicarea nivelului de trai al popoarelor, pentru ameliorarea condițiilor de viată ale întregii omeniri. Ca produs superior al geniului uman, știința este chemată să slujească omul, cauza bunăstării și fericirii sâle. Iată de ce este necesar ca oamenii de știință să facă totul pentru punerea descoperirilor cunoașterii exclusiv în slujba păcii, colaborării și prieteniei între națiuni. După cum se știe. în momentul de față uriașe resurse materiale și de creație, un mare potențial de cercetare științifică sînt absorbite de cursa. înarmărilor, de competiția pentru producerea unor arme cu efecte tot mai nimicitoare, care prezintă un uriaș pericol pentru civilizația lumii, pentru însăși speța umană. Aceasta impune o poziție mai activă din partea cercetătorilor, a savantilor. ca de altfel a întregii opinii, publice .mondiale. în mișcarea pentru dezarmare, în lupta pentru destindere, pace și colaborare. Deasupra oricăror deosebiri de vederi politice, filozofice, religioase., oamenii de știință de pretutindeni au înalta îndatorire umanistă de a milita neabătut pentru ca produsul mintii lor. opera eforturilor lor creatoare să fie consacrate nu războiului si învrăjbirii Intre popoare, ci cauzei făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.Constituie, de asemenea, o gravă anomalie faptul că o serie de descoperiri și cuceriri științifice au o arie foarte îngustă de răspîndire. fac obiectul unei politici de monopol, sînt considerate drept secrete intangibile. împiedicîn- du-se astfel accesul unor mari populații ale globului la binefacerile civilizației moderne. Or, prin însăși natura ei, știința este, guvernată de principii generoase, umaniste ; ea trebuie să-și propună ca țel suprem ridicarea condiției de viață materiale, sociale și spirituale a întregii

umanități. Iată de ce se impune lichidarea oricăror discriminări, îngrădiri și restricții în circulația valorilor cunoașterii științifice, asigurarea accesului liber al tuturor națiunilor, și în primul rind al celor mai slab dezvoltate, la roadele revoluției tehnico-științifice contemporane. Știința trebuie să exercite un rol mai activ în' lichidarea fenomen nului subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări bogate țț țări sărace, să contribuie la asigurarea participării maselor largi populare de pretutindeni la conducerea societății, la făurirea conștientă a propriului lor destin, a unei vieți mai bune și mai drepte.Aflîndu-ne la puțin timp de la încheierea cu succes, la Helsinki, a Conferinței general-europene, nu pot să nu menționez contribuția pe care, trebuie să o aducă oamenii de știință — atît prin creația lor, cit și prin activitatea socială pe care o depun — la făurirea unor relații noi in viața internațională, la promovarea principiilor egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale' în raporturile dintre state, la cauza destinderii și securității popoarelor.Realizarea tuturor acestor teluri mărețe impune inten- sifiparea contactelor și colaborării între cercetătorii și savant» de pretutindeni, diversificarea formelor de cooperare în toate ramurile tehnicii și științei moderne, pe plan internațional. In epoca noastră, dezvoltarea gîndirii și practicii științifice contemporane necesită unirea energiilor și capacităților creatoare ale tuturor slujitorilor științei, abordarea cu forțe comune a problemelor complexe ridicate de descifrarea tot mai aprofundată a tainelor naturii, de folosirea proceselor obiective aie materiei și a legilor universului în folosul civilizației. Există un cirnp vast, nelimitat, de probleme științifice majore — care interesează in cel mai înalt grad toate popoarele — ce fac posibile și necesare dezvoltarea cooperării între națiuni, conlucrarea tot mai strînsă a oamenilor de știință de pretutindeni.în lumina acestor considerente, a politicii sale active de pace și: conlucrare rodnică între națiuni. România promovează atît dezvoltarea activității proprii de cercetare științifică, cît și colaborarea multilaterală pe acest tărîm cu celelalte state. închinîndu-și energia propășirii societății noi. socialiste, pe care o edificăm, oamenii de știință din țara noastră participă, totodată, activ la schimbul internațional de valori tehnico-științifice, își aduc contribuția la soluționarea marilor teme și obiective ale cunoașterii care preocupă savanții de pretutindeni și de care depinde mersul înainte al omenirii pe calea progresului.Cu convingerea că prezenta la această importantă reuniune internațională vă va oferi posibilitatea de a cunoaște mai îndeaproape realitățile sociale ale României, stadiul dezvoltării activității științifice din tara noastră, vă va permite contacte largi cu cercetătorii și savanții români, doresc să vă urez, tuturor, succese tot mai mari în activitatea viitoare, noi izbinzi în realizarea proiectelor la care aspirați — spre binele și fericirea întregii omeniri.
ȘEDINȚA INAUGURALĂ A CONGRESULUISub înaltul patronaj al președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, marți dimineața au început in Capitală lucrările celui de-al treilea Congres international de cibernetică și sisteme.La festivitatea de deschidere au participat Manea Mănescu, prim-mi- nistru al guvernului, Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului, Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie,

Constantin Ionescu, ministful industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii.Au luat parte, de asemenea, John Rose, director general al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică. James Harrison, subdirector general al UNESCO. Erau pre- zenți, totodată, șefi de misiuni diplomatice acreditați în România, alți membri ai corpului diplomatic.Primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, a dat citire mesajului

adresat congresului de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Participant» — oameni de știință, cercetători, cadre didactice din învă- țămîntul superior, specialiști din peste 30 de țări din Europa. Asia. Africa și America — au urmărit cu deosebit interes și deplină satisfacție mesajul, pe care l-au subliniat cu vii și îndelungi aplauze.Relatarea primei zile a lucrărilor In pagina a V-a.

— Cite ore pe zi consacră un bun primar localității sale ? — Minimum douăzeci și patru. — Care este ipostaza optimă a cîștigării încrederii oamenilor ? — Mînecile suflecate. Și exigența. Sincer, din convingere, nu pentru a cîștiga voturile alegătorilor. — Cum ați defini în trei cuvinte funcția de primar ? — Edil politic popular. — Și ce cuvînt i-ați fixa ca deviză de lucru 1 — „Musai".Alineatul de mai sus reprezintă selecția unei experiențe realizate cu ajutorul corespondenților noștri Sabin Ionescu, George Mihăes- cu, Mircea Bunea și Al. Mu- reșan. Ne-am închipuit că. s-ar alcătui o „Carte generală a primarilor", un fel de documentar contemporan transcris din cele 2 942 agende zilnice ale celor 2 942 președinți ai consiliilor populare comunale, orășenești și municipale din România.

Cuvîntul „musai" l-am în- tîlnit in carnetul de însemnări al primarului din Ilia, județul Hunedoara. „3 ianuarie' : Anul acesta — musai apă !“. „10 ianuarie : Mu
iacii după ce-or trece apele".Fiecare „musai" amintește un semn de întrebare pe fruntea primarului Teodor Vasiu din Ilia și un semn de exclamare in inima lui tînă-

gilnic si de cîteva ori pe zi în 'agenda primarului de pe valea Mureșului includ sinteze întregi de înfăptuiri, fie că e vorba de cinematograf, fie că e vorba de calitatea repa
economice, pierde renumele de... cea mai mare consumatoare de apă minerală — do- bindind apă potabilă obișnuită — are intelectuali stabili, a rezistat- viiturii, a re

„Cartea primarilor"
FILE DIN CAPITOLUL „PE CE SE ÎNTEMEIAZĂ AUTORITATEA"

sai I.M.A." ; „12 aprilie :Musai trotuare pe strada Unirii" ; „6 mai : Musai facem centru semiind., leg. și fructe" ; ..9 iunie : Musai la complexul nou și musai pe șantierul hotelului turistic". „5 iulie : 20 000 saci cu nisip In dig. Dar musai de scos

ră. Vorba aceasta nu e numai un laitmotiv al agendei și vibrația nu-i parvine numai din farmecul de regionalism. Ea este însuși semnalul preocupării febrile, expresia unui mod de a gindi : puține vorbe, multe fapte. Cele două silabe repetate

rațiilor la tractoare, fie de intelectualii satului, fie că e vorba de pavat trotuare, fie de adus lemne din pădurea comunală pentru cei pe care i-a părăsit puterea. Din „musai" în „musai", Ilia a progresat pînă in pragul calității de așezare urbană, are unități

cuperat, dacă vreți să știți, și cei 20 000 de saci încorporați in dig. Ca să fie repede um- pluți cu grîu. Căci, simultan,, cu „musai digul"-apăruse și „musai recoltatul"...Căutăm. în mod firesc, un „musai" al tuturor „musaiu- rilor", musaiui total al aces
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tei activități, alcătuită din imperative roditoare. Probabil că el a fost notat, in gind sau pe carnet, la începutul lui 1968, moment hotăritor in cei 27 de ani de cînd Teodor Vasiu deține funcții de stat. Avea loc reorganizarea teri- torial-administrativă, tovarășul Vasiu era președintele Sfatului popular al raionului Ilia și i se propunea o funcție importantă la județ. A chibzuit ce-a chibzuit, apoi 'a hotărit : „Musai să-mi văd de treabă pe loc, în comuna mea". Și, după cum se vede, și-a văzut de treabă....în partea opusă a țării, lă Poarta Albă, pe podișul dobrogean,, agenda primarului Victor Girtone cuprinde un alt fel de refren. Nu e tot un regionalism, ci o anumită succesiune a însemnărilor, cu ritmicitate aproape muzicală : „luni : I.A.S. Nazarcea", „marți :
(Continuare în pag. a V-a)

PRIMUL MINISTRU AL REGATULUI Ifflff AL MARII BRITANII
Șl IRLANDEI Of NORD, HAROLD WILSON, 

VA FACE 0 VIZITĂ OFICIALĂ 1N ROMÂNIALa invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. și a primului ministru al guvernului român. Manea Mănescu, primul ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
Harold Wilson, va face o vizită oficială in Republica Socialistă România în perioada 16—18 septembrie 1975.Primul ministru britanic va fi însoțit de doamna M. Wilson.

Semnale luminoase
pe graficele întreceriiîn întreprinderi aie industriei electronice și electrotehnice

Astăzi prezentăm secvențe înregistrate intr-un sector „de vîrf" al economiei, cu o puternică rezonanță în promovarea progresului în diverse alte ramuri economice și în care înalta competență tehnică, riguroasa disciplină tehnologică și a muncii, îngemănate cu hărnicia oamenilor, îmbogățesc cronica marii întreceri socialiste cu fapte și izbinzi de seamă — industria electronică și electrotehnică.In aceste zile, la întreprinderea de calculatoare electronice din București stadiul întrecerii este urmărit cu precizia — s-ar zice la propriu, nu la figurat — a calculatoarelor electronice !„. Comuniștii și lucrătorii secției 320 (de fabricație a calculatoarelor) au lansat cu cîteva săptămîni in urmă o originală chemare către colectivele celorlalte secții ale întreprinderii, potrivit căreia întrecerea se va desfășura in baza acumulării unui anumit punctaj pentru realizarea fiecărei sarcini de plan (producția marfă, creșterea productivității muncii, folosirea timpului de lucru, economii fără nici un rebut, indicatorii de calitate, producția pentru export, aplicarea invențiilor, inovațiilor și raționalizărilor ș.a.m.d.).La ora actuală, graficele „electronice" înregistrează multe semnale luminoase ; ele arată că angajamentul anual al colectivului întreprinderii de a furniza o producție peste plan în valoare de 18 milioane Iei a fost îndeplinit și depășit cu 0,5 milioane lei.— Spre a cunoaște mai bine cît înseamnă o asemenea producție suplimentară — ne spune ing. Nicolae Do- mocoș, șeful secției 320, efectuind in cîteva secunde operațiile necesare cu unul din noile produse ale întreprinderii, minicalculatorul Felix CE-801 — aceasta reprezintă echivalentul valoric al producției medii lunare a anului 1972.— Care sînt condițiile realizării a- cestei performanțe 7

— Organizarea judicioasă a producției, promovarea sistematică a noului și disciplina în muncă — ne răspun- de ing. Traian Mihu, secretarul organizației de bază din secția amintită. In ceea ce privește colectivul secției noastre, au fost luate o serie de măsuri în următoarele direcții : creau rea unor colective de dezvoltare â secției (bunăoară, în acest an . .am realizat prin autoutilarc echipamente de control în valoare de 250 000 lei valută) ; de întreținere optimă a utilajelor, îndeosebi a celor importate ; de studiere aprofundată a pieței interne și externe in vederea reducerii importurilor.Preocupările stăruitoare pentru modernizarea și creșterea rentabilității producției — domeniu în care un rol important revine numeroșilor ingir neri, ca Eugen Preotu, Cătălin Gheor- ghiță, precum și unor muncitori ca Victoria Cioroianu, Constantin Gor- neanu — se concretizează, între altele, în hotărîrea colectivului secției de a executa în avans toate pozițiile din planul tehnic pentru calculatoarele de capacitate medie. Semnificativ în acest sens este și angajamentul secției de a realiza pină la sfîrșitul anului, după o concepție originală, prin folosirea mai judicioasă a resurselor interne, șapte dispozitive de testare și control, care ar fi trebuit achiziționate din străinătate, ceea ce va duce la obținerea unor economii antecalculate de pesta 509 00P lei valută. Iată deci o seamă de domenii în care tinerii de la secția 320 — unde media de vîrstă abia atinge 24 de ani, iar „decanul" are 30'de ani — își propun să se întreacă cu colegii lor din celelalte secții.Pînă Ia finele lunii august, colectivul întreprinderii de calculatoare din București va da. peste angajamentele asumate, o producție globală suplimentară în valoare de 2 milioane lei și o producție marfă de 0,5 milioane Iei.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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în serviciul serviciilor publice

Frumoasa 
tomitană laConstructorii săpau de zor fundația unor blocuri de locuințe din cel mai nou cartier al Constantei — zona Obor. Deodată. din pămînt a ieșit la iveală o frumoasă statuie din marmură albă, ‘ 'în mărime 1.63 metri, le, faldurile tara de pe ______ _______ _______înalta artă , a sculptorilor tomi- tani din secolele II — III. După primele cercetări, specialiștii a- preciază că statuia reprezintă monumentul funerar al unei frumoase tomităne. Din păcate, statuia a fost decapitată (cine știe din ce motive) încă din antichitate. cînd a fost îngropată. Fiind protejat însă de mai multe pietre așezate în iur. monumentul este foarte bine conservat.

infățișînd o femeie naturală. înaltă de Detaliile sculptura- veșmîntului și- bră- mina stinsă atestă

Milionar"
• o

înreparațiiCu doi ani în urmă, tot luna august, scriam în rubricanoastră, cu titlul „Decanul drumurilor". despre autocamionul de 7 tone de la întreprinderea de cimentare, operațiuni și transporturi grele din Ploiești, care parcursese un milion de kilometri fără reparații capitale. Sîntem anunțați că la a- ceeasi întreprindere un alt autocamion (21 — PH — 2 093) folosit la intervenții și operații speciale în schelele petroliere 
— a bătut toate recordurile. A- vînd o greutate de aproape două ori mai mare decît primul (13 tone), autocamionul condus de șoferul Ion Voinescu a depășit cu mult cifra de up milion kilometri fără reparații capitale. Drept care, colegii șoferului milionar ne roagă să-i transmitem și pe această cale lui Voinescu să aibă si el parte de o viată de cursă lungă, fără... reparații.

— La sfîrșitul anului 1973 — ne spune tov. IOSIF TINC'U, primarul municipiului Satu-Mare — inspecțiile noastre de specialitate, comisiile permanente de deputați și echipele de control obștesc finalizau într-un amplu material documentar — propus spre analiză și decizie biroului comitetului municipal de partid și comitetului executiv al consiliului popular — o acțiune de control asupra modului de organizare și funcționare a rețelei unităților, prestatoare de servicii (structura, repartizarea teritorială, calitatea serviciilor ș.a.m.d.). Datele prezentate erau rezultatul unor investigații amănunțite făcute ne teren, în fiecare unitate. Lista neajunsurilor constatate era destul de mare : nu e- xistau unele servicii solicitate frecvent — spălatul lenjeriei, covoarelor. ... lustragerie etc : în unele cartiere — „Carpați".Mai" — nu exista nici o unitate prestatoare de servicii, marea majoritate a acestora fiind concentrate in centrul orașului : unitățile de reparații nu erau aprovizionate (pe cît ar fi fost nevoie) cu piese de schimb, nici măcar pentru produsele de folosință îndelungată aflate în termen de garanție : o parte din tarife nu mai corespundeau : unitățile de marochinărie nu executau reparații : serviciile la domiciliu erau deficitare.în fata acestei situații, comitetul executiv al consiliului popular municipal. împreună cu U.J’.C.M. au intervenit imediat adoptînd un plan de măsuri concrete și realiste (cu termene ferme, a căror respectare avea să fie periodic urmărită), plan căruia în dezbaterile ce-au avut loc pe marginea luî în unităti. colectivele de oameni ai muncii i-au adus îmbunătățiri substanțiale....După numai 6 luni de zile puteam face un prim bilanț : în cartierele „Someș". „Carpați" și „Solidaritatea" au început să funcționeze — în spatii puse la dispoziția cooperației de către comitetul . executiv — noi secții ale cooperativei „Constructorul" : de întreținere a instalațiilor sanitare și electrice, de reparații la uși. ferestre și obiecte de uz casnic etc. în celelalte cartiere s-au înființat două centre de primire pentru spălătorie și curățătorie, o croitorie numai pentru copii, ceasornicărie. blănărie. tăbăcărie. în total, tocă 16 noi unități moderne, dotate cu toate utilajele necesare. Iar pe strada Decebal s-a organizat un dispecerat — anunțat și popularizat din timp prin presă, pliante și afișe — pentru prestații la domiciliu : dera-

curățatulreparații de croitorie.„Solidaritatea" sau ..14

șisi dezinfecțil, lucrări de tîm- lăcătușerie, reparații de si articole de uz casnic

Zece, și toți 
zece...Stătea, stîlp. in fata porții, așteptînd poștașul. .CtsJfA's- — De la care aștepți -Veste, moșule 1; —: De la oricare, taică. sita,-zece copii, să-mi trăiască, mulțumesc și-ai dumneavoastră 1 Dar nici în ziua aceea, bă- trinul Gheoighe Burcă din Laza-Vaslui n-a primit nici o veste, de la nici unul din cei zece. Toma e chiar în sat cu el. dar parcă ar fi peste pămint ; Ion e intr-un sat învecinat ; Maria. în altul. Alexandru si Alexandrina — în București ; Dumitru. Aglaia. Elena și Ținea — în Brăila ; Tanta — în județul Ialomița.........Și eu și baba mea— ne scrie bătrînul — sîntem tare șubrezi, și-am avea nevoie de una. de alta... Dacă nu pot să ne-aiute nici unul în vreun fel. barem să ne dea de știre c-o duc ei bine...“.
Cine 
plătește ?Urmărind în mod sistematic modul în care sînt folosite autovehiculele proprietate de stat, pentru prevenirea, dar și sanctionarea promptă a unor abateri, organele de miliție din județul Mehedinți au întocmit o statistică „la zi" asupra fenomenelor constatate. Și ce se constată ? Că 104 camioane porniseră la drum în... gol, fără nici o justificare ; că 451 de mașini au fost depistate circulînd pe diverse trasee fără forme legale : că nu mai puțin de 645 mașini erau parcate la domiciliile unor șefi de unități sau șoferi ; că alte 365 mașini circulau pe rute ocolite, netrecute în foile de parcurs sau. cu alte cuvinte, prilejuri de transporturi clandestine. întrebare : cine suportă pagubele ?

I

„Să nu-i dați 
numele
la ziar..."Cinci pescari — N. Mihai. I. Coman. R. Roman. G. Bursuc și M. Vasiliu — stăteau pe malul apei, din raza comunei Pingă- rați-Neamț, încercîndu-și norocul la cite un crăpcean. Deodată, cei cinci văzură o fată, alergind, după care s-a aruncat în apă, în neștire. „Deși pescari pasionați — ne scriu cei cinci — nici unul dintre noi nu știa să, înoate.. Ba. pe deasupra, sîntem în vîrstâ. ca să nu zicem bătrînj. Dar toți cinci am început să strigăm după ajutor. Ca din pămînt a răsărit un tinăr, care s-a aruncat în apă. îmbrăcat cum era. și a pescuit-o pe fată din mijlocul unui vîrtej periculos. După ce i s-a dat primul ajutor, a fost internată la un spital din Iași. Tînărul salvator se numește Gigei Căluseru. din Pîngărați. Pe fată știm cum o cheamă, vă spunem și numele, dar să n-o dați la ziar. Se*cer- tase cu părinții. Și„. Dar orice ar fi fost, nu trebuia să facă ce-a făcut. Ca oameni care am trecut prin multe, i-o spunem deschis : la 18 ani n-ai, voie Sa mori 1 Acum e veselă, sănătoasa, 
și se bucură de viată. Ca și noi...“

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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tizare plărie biciclete (cooperativa „Metalocasnica”). țapi- , terie și reparații de mobilă (cooperativa „Unirea"). De asemenea, listele de tarife au fost actualizate șl afișate, la vedere în toate unitățile, în planul de măsuri la care ne referim. problema calificării cadrelor a- ocupat locul, cuvenit, iar în practică s-a bucurat de o deosebită atenție. La cooperativa „Metalolemn", • de pildă, s-au organizat cursuri de calificare în meseriile deficitare, iar la cooperativa „Unirea" — cursuri de perfecționare a cunoștințelor profesionale — în două cicluri de Cîte 10 luni — pentru toți șefii de unităti.
Preocupări și exigențe

la consiliile populare
xCu prilejul acelui prim bilanț am mai putut consemna și faptul că u- nitătile cooperației meșteșugărești din cadrul cooperativelor „Munca", „Unirea" și „Textile-Tricotaje" și-au onorat integral contractele — încheiate cu I.C.S. Mărfuri industriale — pentru livrarea la fondul pieței a unor importante cantități de mărfuri neonorate de industrie, care pînă a- tunci se aduceau din alte județe : de la găleți și stropitoare, la încălțăminte si confecții pentru copii, articole de galanterie și marochinărie sau artizanat.Așadar, planul de măsuri fusese Îndeplinit și depășit aproape punct cu punct. Excepțiile se pot număra pe degete : mai existau goluri în a- provizionarea cu piese de schimb și materiale. De asemenea, nu se generalizase in toate unitățile schimbul II.Concluziile acestui prim bilanț au fost apoi Studiate cu atenție de către comisia permanentă de deputați pentru comerț, aprovizionare și prestări de servicii. Cu sprijinul larg al specialiștilor, al cetățenilor, comisia a elaborat soluțiile tehnico-materiale și financiare pentru toate acțiunile din această — aș numi-o — a doua etapă : organizarea caselor și micro- caselor. de comenzi în sectorul alimentar și de. alimentație publică, organizarea punctelor alimentare și de comenzi în incinta întreprinderilor ; dezvoltarea rețelei de magazine cu autoservire : înființarea bucătăriilor de bloc și a pensiunilor pentru adulti și copii ; dezvoltarea pres-

tațiilor la domiciliu ; redistribuirea spațiilor comerciale în funcție de densitatea si nevoile populației. După cum se vede, de astă dată accentul a fost pus pe comerț. în afara măsurilor privind redistribuirea spatiilor comerciale — care se află în curs de realizare, avînd termene de finalizare în semestrul II al acestui an — toate celelalte au fost realizate întocmai si la termenele stabilite.Semnificativ pentru toate aceste reușite este faptul că. în anul 1974, unitățile comerciale ale rețelei alimentare din municipiul nostru au obținut premiul I pe țară. Dar aș mai da un amănunt. Insuficienței spațiilor comerciale in unele cartiere organele locale i-au găsit o rezolvare inedită : cu cheltuieli minime, în holurile de la parterul blocurilor noi s-au amenajat unități pentru desfacerea pîinii, laptelui, dulciurilor etc. 'Cît privește dezvoltarea serviciilor, as mai aminti faptul că s-a generalizat schimbul II în majoritatea unităților. că s-au organizat echipe de intervenție .pentru; lucrări urgente de reparații la instalațiile sanitare si de încălzire (în cartierele noi „Carpați" și „Solidaritatea"), că s-a dublat numărul unităților de comandă și desfacere ale cooperativei .,Textile-Tricotaje". Din totalul celor 70 de servicii cuprinse to nomenclatorul UCECOM la ora actuală, cooperația meșteșugărească din Satu-Mare a organizat 68.Realizările anului 1974 și ale primului semestru din acest an — în sectorul comercial și al prestărilor de servicii — s-au datorat, desigur, documentării ample pe care erau fundamentate măsurile stabilite, dar, deopotrivă, și controlului perma- sistematic făcut de in-

■i:

I h

O „carte de vizită” pentru Bucureștlul acestui cincinal: noua înfățișare a șoselei Pantellmon Foto : E. Dichiseanu

nent și specțiile de specialitate, de echipele de control obștesc sub toate aspectele : aprovizionare, igienă, prețuri, calitatea serviciului.Sîntem totuși conștienți că mai există neajunsuri. De pildă, baza materială — necesară unui comerț In condițiile cele mai bune — nu este. întru totul corespunzătoare, iar repartizarea rețelei comerciale și a unităților de prestații In cartiere este în continuare susceptibilă de îmbunătățiri. Acestea, ca și întărirea spiritului de răspundere al tuturor lucrătorilor din aceste sectoare constituie o preocupare permanentă a comitetului executiv, a organizațiilor partid din unități.
Convorbire realizată de 
Florin CIOBANESCU 
Octav GRUMEZA

ÎN CONSTRUCȚIE

ÎN BUCUREȘTI

i n coreu ibi
intre cele mai mari

spitale din țară

pentruO succintă retrospectivă a stagiunii estivale bucureștene consemnează, între altele, premiera teatrului „C. Tă- nase" : „în grădina bucuriilor". Capete de afiș : Margareta Pîslaru (cu un . reușit show alături de formația „Romanticii"), Corina Chiriac (de-- monstrînd calitățile unei bune actrițe de music-hall, în așteptarea unor texte, cîntece, cuplete scrise cu vervă, de poeți si compozitori), Dem. Rădulescu. actrițele Ioana Casetti și Maria Rotaru, care dau o notă de/ distincție prezentării. într-un cuvînt. un spectacol-concert j Fălticineanu), în care muzica lui Te- mistocle Popa (deși nu beneficiază" de o bună sonorizare) dezvăluie vervă, culoare, ritm. Tot teatrul sati- ric-muzical „C. Tănase" ne oferă „Un băiat de zahăr... ars", dar este o „cunoștință" mai veche a publicului. Teatrul „Giulești" s-a gîndit că numeroșii spectacol de în

(regia : Bițu

iubitori ai poe- „sunet și se asculte

Tre/ invitații
le drumeție

a

BUZĂUsoliști de prestigiu : Nicolae Herlea. Valentin Teodorian. Nicolae Florei, Constantin Gabor, Marina Mirea. Victoria Bezzetti, David Ohanesian..., spectacole la care vine un numeros public. Tot în zilele de la' mijlocul lui august, Filarmonica s-a hotărît să invite melomanii să urmărească în Rotonda Ateneului un montaj de „sunet și lumină" închinat' lui George Enescu....Așadar, cu excepția cîtorva instituții care nu au uitat nici în perioada estivală pe iubitorii muzicii, ai teatrului, care au înțeles că o stagiune estivală nu înseamnă doar reluarea spectacolelor obișnuite la sediu, ci reprezentații în aer liber, reprezentații deconectante, gîndite special pentru teatrele de vară — în rest, prea puține noutăți. Cred oare instituțiile de spectacole că poate exista o vacantă a spiritului ? Actul artistic trebuie să aibă uri atît de lung concediu în lunile de vară, cînd știm prea bine că educația cultural- artistică este indisolubil legată de noțiunea de permanentă ?Desigur, răspunsul este bine cunoscut și de cei cărora le revine sarcina organizării stagiunii estivale. Cu toate acestea, după cum s-a văzut, o bună parte a sezonului, bucureș- tenii nu au avut de ales decît între două-trei spectacole, instituțiile artistice venind cu noutăți abia pe la jumătatea lui august. Faptul nedumerește cu atît mai mult, cu cît la Comitetul municipal de cultură și e- ducație socialistă exista, în acest sens, încă din primăvară un plan de acțiune, cu termene și responsabilități precise. Transpunerea sa în practică însă nu a fost pe măsura intențiilor inițiale. Eșalonarea premierelor s-a dovedit nesatisfăcătoare, unele, colective artistice bucureștene au rămas datoare publicului. .. .Iată puncte de plecare în analiza critică a manifestărilor artistice estivale din ultimele luni, precum și în conturarea unui program cert pentru sezonul de vară 1976.După opinia noastră, un asemenea program ar putea să aibă în vedere, pe lîngă o prezență de substanță a artiștilor bucureșteni (sugerăm, de pildă, inițierea de către operă sau operetă a unor spectacole muzical- coregrafice., selecțiuni din opere celebre. recitaluri ale celor mai apre- ciați soliști; A.R.I.A. ar putea organiza concerte de muzică ușoară, seri de jaz etc.) și -invitarea unor colective artistice din provincie. Anul acesta, unele dintre ele 'au fost oasoetii litoralului și au demonstrat reale calități artistice dn împlinirea unor acțiuni .estivale. Amintim teatrele din Bacău. Brașov. Reșița, filarmonicile din Ploiești și Botoșani.Sezonul estival se apropie de sfîr- șit. Chiar dacă artiștii bucureșteni. organele culturale locale nu mai au răgazul să remedieze deficientele semnalate, au totuși datoria să mediteze de pe acum asupra rieîmnlini- rilor să aibă in vedere o mai bună organizare a sezonului viitor.
Smaranda OȚEANU

dePentru sezonulO.J.T. Buzău a întocmit gram bogat de excursii, ale orașelor, vizite la locuri istorice și altele. In acest program figurează importante obiective turistice din județul Buzău, cum ar fi Muzeul de sculptură în aer liber de la Măgura, vulcanii noroioși de la Pîclele-Berca, mina de petrol din stațiunea balneară Sărata-Monteoru (unică în Europa), zonele folclorice Gura Teghii și Lopătari etc.în vederea sporirii capacității de găzduire a turiștilor români și străini de pe aceste meleaguri, ,în orașul de reședință al județului se desfășoară lucrările de amenajare a hotelului „Buzău", care va dispune de camere confortabile, un restaurant, un bar de zi și o cofetărie. De asemenea, în cursul acestui trimestru, va intra în reparații capitale și reamenajare hotelul „Bucegi". ,In preocupările O.J.T. Buzău, îndreptate spre refacerea capacității de muncă a cetățenilor, un loc important îl ocupă activitatea de prestări servicii pentru suferinzii de maladii reumatice. Astfel, în luna iunie, a fost deschisă stațiunea balneară Balta Albă, situată la kilometrul 23. pe șoseaua Rîmnicu-Sărat — Brăila. Stațiunea dispune de 1 cazare în vile;'o cantină, și un bufet alimentar. Tratamentul a- fecțiunilor reumatice se realizează în stațiunea Balta Albă prin băi reci și calde, aerosoli, ionizări și băi galvanice.Puternica dezvoltare econo- mico-socială a localităților județului Buzău a dus la extinderea rapidă a căilor rutiere modernizate spre cele mai îndepărtate colțuri ale județului, îndeosebi în zona montană, oferind posibilități largi de acces spre zonele de agrement mai puțin umblate, Iată de ce activitatea turistică se află în continuă creștere. stimulată si de ospitalitatea buzoienilor. (Mihai Bâzu)

toamnă, un pro- circuite

pentru ziei un lumină", versurile lui te interpretări, tecii de aur", în această stagiune. Teatrul Mic (la Rotonda scriitorilor din Cișmigiu) a alcătuit (de fapt a completat un mai vechi scenariu, prezentat și în stagiunile anterioare) montajul de „sunet și lumină" „Amintirea scriitorilor". Și dacă notăm și spectacolele prezentate la sală de către: ansamblul artistic „Rapsodia română", (desfășurare în care muzica și dansul sînt alcătuite cu, grija pentru arta autentică, pentru folclorul neîmnovă- rat de „artizanate"), Teatrul evreiesc de stat — am epuizat stagiunea es- • tivală bucureșteană în prima decadă a lunii august.Dacă pe litoral după terminarea Concursului national de muzică ușoară a început Festivalul folcloric _ al artiștilor amatori, teatrele din întreaga țară au o vie prezentă, se organizează festivaluri ale filmului românesc, dacă în centrele muncitorești, în stațiunile balneoclimaterice sînt notate sute și sute de manifestări (proză, folclor, estradă, operă, balet) dacă A.R.I.A. a gîndit cu grijă în astfel de cazuri programele stagiunii estivale, avînd în vedere crearea unei ambiante plăcute, reconfortante — Bucureștiul a fost uitat. La începutul lunii iunie au dat cîteva spectacole Teatrul de comedie, Teatrul de o- peretă. Ap.oi,. teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" a oferit, de asemenea, cîteva reprezentații cu premiera de succes „Titanic vals", a cărei regie este semnată de Toma Caragiu. iar teatrul „Nottara" a prezentat spectacole din stagiunea obișnuită la A- renele Romane, pe scena teatrului de vară „Herăstrău". Preocupate cu adevărat însă de alcătuirea unor stagiuni estivale. cu un profil aparte, s-au arătat numai colectivele amintite la începutul acestor rînduri, cărora li se poate adăuga teatrul „Țăndărică" (spectacole în Militari. Berceni. Drumul De curînd și-a deschis stagiune. Ia sediu. Opera Șase spectacole. în care sînt prezenți

săcare __  — #Eminescu, în vibran- apartinînd „fono- ar fi binevenit și

In București se află în construcție unul dintre cele mai mari edificii spitalicești din țară : spitalul clinic al municipiului, cu o capacitate de 1 540 paturi. „Profilul" său este dat, în primul rînd, de cele 10 clinici specializate pe asistenta medicală, pe chirurgie, oftalmologie, O.R.L., obstetrică-ginecologie și neurologie. Amplasat în vecinătatea Facultății de medicină, spitalul va constitui, totodată, și o bază de învățămînt teoretic și practic pentru studenți.în perspectivă. Capitala va adăuga noi unități la patrimoniul său sanitar. Astfel, este in curs de amenajare un nou spital de obstetrică-ginecologie dispunînd de 500 paturi (în parcul „Dr. Staicovici"). Urmează să înceapă în curînd activitatea și în noul pavilion construit în extinderea spitalului Fundeni, a cărei capacitate crește în acest fel cu 700 paturi.Pentru perioada 1976—1980 este prevăzută construirea a patru spitale, cu cîte 700 paturi, servite de cîte o policlinică. Ele vor fi amplasate în Berceni, Drumul Taberei, Colentina și în zona Vitan. (Agerpres)

I.■■■ CRAIOVA

Noul complex sanatorial cu hotel și bază de tratament „Nufărul 
Băile Felix

cartierele Taberei), o micro- Română.
Imaginați-vă următoarea scenă : dintr-o ambulantă oprită în fața Spitalului de urgentă, pacientul este transportat, cu toate precauțiile de rigoare, direct în sala de operație, în cîteva minute, anesteziștii își ocupă locurile la căpătîiul accidentatului, chirurgii de asemenea. Operația poate începe. Dar. surpriză... După ce pronunță diagnosticul, șeful echipei de intervenție, în loc să facă ceea ce. se impunea de— să opereze pacientul etc. — 'solicită ajutoarelor sale nu bisturiul, ci... un ceai de mușețel. Și. după ce îi poruncește pacientului să-l bea. II bate ușor pe umeri și-i spune să se ducă la vestiar să se îmbrace. Iar altă dștă să fie mai atent la ce face, să evite accidentele de acest fel. După care își scoate liniștit mănușile și-și aprinde, cu conștiința împăcată, o țigară...Evident, situația descrisă este imaginară. Am redat-o însă aici pentru că între ea și unele situații ne care, din păcate, le mai întâlnim cîteodată există o anume similitudine. Ca în cazul de mai jos.Vasile Porojnicu — București, șoseaua Mihai Bravu nr. 67—73 — a lucrat vreme de cîtiva ani în calitate de director al Complexului intercoo- perătist Condeești-Bărcănești. județul Ilfov. Calitate în care. în loc să-și îndeplinească îndatoririle de încredere Cu care fusese învestit — cum era normal — V. P. a lovit in avutul obștesc, a încercat să obțină tot soiul de foloase personale, s-a comportat nu ca un membru al colectivului de muncă din care făcea parte ci ca un — iertați expresia — stă- pîn. Abateri pentru care. în urma intervenției organelor de control financiar. a miliției și procuraturii a fost destituit, cercetat, judecat și condamnat cu închisoare.Strict juridic, putem spune că lucrurile și-au urmat cursul firesc. Ceea ce ne reține atenția este climatul în care s-au produs faptele— în speță, infracțiunile pentru care V. P a fost condamnat — atitudinea celor din iur.Să ne oprim asupra cîtorva din cele nouă fapte antisociale pentru care

făcut

Vasile Porojnicu a fost trimis mal apoi în judecată, cît și a atitudinii și măsurilor luate imediat după să- vîrșirea acestor abateri de către factorii de răspundere din unitate.în urma unei deplasări făcute in Interes județul a adus manda purcei, troduși duti personal de către ex-dir^ptorul
de serviciu la I.A.S. Verești. Suceava, V. P. a solicitat și in contul unității, peste co- oficială, un număr de zece Aceștia nu au fost însă into efectivele unității, ci vin-

contra șprițuri la restaurant, procurarea și vînzarea de anvelope de mașină pentru cunoștințe etc. Fapte de natură să indigneze pe cei din jur, șă-i determine la măsuri concrete. operative — atit în vederea restabilirii unui climat de muncă adecvat, a apărării avutului obștesc, cît și în vederea îndreptării vinovatului. Ce măsuri s-au luat însă de cătr.e cei în cauză ?Discutăm cu tovarășul Ion Marinescu, secretarul biroului organiză-

critică și autocritică trebuie să se facă apel, ci Ia dispozițiile legii, Ia organele de stat fel, după față o o numai mai mult, ea se triva celui ce < cea de-a treia făcută de către te descurci în V. P. i-a întors tele, aruneîndu-i

Alt- de nu dar,
competente !cazul critica efect, chiar împo-cum însuși demonstrează.că rămîne fără întoarce o profesează : după sau a patra critică I. M. — e greu să atîta... „critică" —. pur și simplu spa- I din mers un „Alt-

El fura mereu si ei
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deși a fost pus să bea mai totîi ceai de mușețel, pacientul a fost totuși supus și cuvenitei intervenții legale, absolut necesare. Din discuțiile purtate cu Vasile Porojnicu aflăm însă că, din anumite puncte de vedere, tratamentul cu paleative continuă. Și iată de ce. Deoarece. între timp, a intervenit un decret prin care V. P. a fost scutit de executarea pedepsei privative de libertate, direcția agricolă județeană l-a numit din nou... în funcția de șef de fermă la C.A.P. Vasilați (? 1).Nedumeriți, neștiind ce să credem, ne-am adresat tovarășului Traian Atanasiu. șeful biroului personal din cadrul Direcției generale pentru agricultură și industrie alimentară a județului Ilfov, pentru lămuriri. Și le-am primit :— Șeful de fermă nu este gestionar — ni s-a spus. Așa că. indiferent de condamnarea avută. Vasile Porojnicu poate ocupa cauză.Nu subscriem și nici nu negăm aici (Ia) afirmația de mai răm să o facă organele competente, întrebăm însă : după ce a săvîrsit nouă abateri penale, după ce a suferit o condamnare penală de un an și șase luni, tot ceea ce se găsește de făcut în vederea îndreptării individului în cauză, a întăririi climatului de muncă este... numirea acestuia tntr-un nost de conducere 1 ?Potrivit muncă șl și nescrise In funcția se cere nu rect, să ducă o existentă cinstită diri- tr-o muncă cinstită, dar să. și apere avutul obștesc — baza bunăstării noastre, a tuturor. Fiecare funcție — și cu atît mai mult o funcție de conducere — presupune, deci, ne lîngă pregătirea tehnică absolut necesară, calități moral-politice deosebite, care să garanteze integritatea avuției noastre, dezvoltarea necontenită a a- cesteia spre binele tuturor.

în acest an, Oficiul județean de turism Dolj șl-a sporit zestrea unităților cu noi construcții și amenajări în cele mai pitorești zone ale județului și pe trasee de largă circulațif\: Recent, a fost dat în folosința, motelul „Turist“-Almăj, situaț,, la 17 km de Craiova. El dispune de camere de cazare modern mobilate, un restaurant cu terasă și grădină, loc de parcare auto. în subsolurile vestitului restaurant craiovean „Minerva" se află în curs de amenajare o cramă cu specific oltenesc, un bar de zi și o sală de degustare a vinurilor, timp ce grădina complet reamenajată, redeschisă, zilele peste civic unul toare cele las", .. .spațiile de cazare și dotare necesare. (Nicolae Băbăiău)
mult timp, al Craiovei dintre cele hoteluri din existente — „București"

in „Minerva", , a fost acestea. Nu în centrul se va înălța mai impună- țară, iar la- „Jiul". „Pa-— vor spori

funcția în
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BACĂU

de speculă, banii ob- fiind însușiți...organele de milițieunității, la preț ținuți în plusAmendat de pentru o contravenție privind circulația pe drumurile publice. V. P„ în loc să bage mina în buzunar și să se execute, se gîndește ce se gîndește șl bagă mina în... buzunarul unității : transferă paguba în contul complexului. Cum ? 11 cheamă pe tractoristul I. V„ îi pune la dispoziție un tractor și niște ordine de deplasare, apoi îi dă dispoziție să facă o cursă Bărcănești—Tîrgoviște, iar banii luați de la eventualii pasageri să-i facă be din două. Ceea ce. oină la urmă, s-a șl Intimplat...Pentru a obține un surplus de furaje — din care să poată împărți cu dărnicie in stingă și în dreapta dife- rlților cunoscuti. cum ne-o arată faptele petrecute — la unul dintre inventarele animalelor. V. P. declară in plus, peste toumărul efectiv.. încă 200 capete de porci...Urmează apoi : decontări fictive de acte și ordine de deplasare, vînzări de nutrețuri combinate către particu-

anchetă socială

țiel de partid din cadrul complexului. Și ceea ce aflăm este de natură să stîrnească nedumerire. 'Cu tot caracterul vădit penal al faptelor săvîrșite de Vasile Porojnicu. după fiecare dintre ele. singura atitudine ce s-a luat de către secretarul organizației de bază a fost aceea de a-i aduce directorului o........ critică aspră,la obiect" — după de însuși I. M.Vasile Porojnicu infracțiune — Ion făcea o critică 1 Și capăt 1Se știe : oritica iinstrumente de bază ale procesului de perfecționare și autoperfectionare — atît a colectivelor de muncă, cît și a fiecărui individ in parte. Cînd este însă vorba de cei care jecmănesc avutul obștesc, care fură, nu la

expresia folositămai săvîrșea o Marinescu îi mai totul se lua de lași autocritica sînt

ceva nu mai știi 1 De astea m-am plictisit 1“ Nu este însă mai puțin adevărat că la această atitudine a celui criticat față de cel ce l-a criticat a contribuit și faptul că printre beneficiarii purceilor aduși și vin- duți ilegal de către V. P. in unitate ș-a numărat și Ion Marinescu. Contra cost, firește. Dar și... contra Pierderii autorității. Fiindcă, pentru a-și atinge scopul, critica trebuie profesată oricînd și oriunde, de la tribuna principialității, a obiectivitătii, a respectării stricte a normelor scrise și nescrise ale societății în care trăim. Or, prin faptele săvîrșite, I. M. se îndepărtase cu mult de la o asemenea poziție morală.Spuneam ceva mai sus că. strict juridic, lucrurile $i-au ’ urmat cursul firesc : sesizate în cele din urmă de către economistul loan Popa, organele de control financiar au depistat abaterile, au cerut cercetarea, judecarea cesta șase luni închisoare, pedeapsă rămasă
și condamnarea lui V. P. (A- a fost condamnat la un an șidefinitivă). Cum s-ar spune.

sus — spe-

principiilor noastre de de viată, normelor scrise ale societății în care trăim, încredințată fiecărui om i numai să fie un om co

în județul Bacău, cooperația de consum vă invită să vizitați două noi unități turistice unde vă stau la dispoziție condiții dintre cele mai bune de odihnă și recreare.HANUL MĂGURA este situat într-o pitorească zonă împădurită, Ia numai 16 km de Bacău, pe drumul național 11 spre orașul Gh. Gheorghiu-Dej.Unitatea dispune de un restaurant cu specialități Culinare moldovenești, o braserie, un cafe-bar și mai multe camere elegante cu confort modern.De la Bacău se poate ajunge comod si cu autobuzele I.T.A.Pentru rețineri de locuri, telefonul este 1 61 05 Bacău.O vedere panoramică deosebit de frumoasă spre barajul și lacul de acumulare de pe Valea Uzului oferă vizitatorilor săi hanul POIANA UZULUI (altitudine 550 m). Noua unitate turistică a cooperației de consum din județul Bacău, construită la numai 300 metri distanță de baraj, este un loc plăcut și odihnitor pentru petrecerea di uliii.Unitatea este deschisă timpul anului, dispunîndmere cu Încălzire centrală, o cofetărie. un bar și un restaurant, care servește, pe lingă preparatele proprii, și preparate aduse de la stîna din apropierea hanului. (Gheorghe Baltă)

conce-în tot de ca-

Titus ANDREI
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In toate unitățile agricole

Foto : E. Dichiseanu

sezon.
Trustul toate

bună poli- cctă-
S.M.A. a dirijat Gălă-

șl a conducăto- printr-o activitate 
a tuturor

SPIRIT DE ECHIPĂ
în toate formațiile de muncă »

Fiecărui locuitor al satului - răspunderi precise 
in bătălia stringerii recoltei și insămințărilor de toamnă

Oamenii muncii din agricultură se află în fața unor •arcmi de mare responsabilitate : strîngerea neintîr- ziată și fără pierderi a recoltei de porumb, floarea- soarelui, sfeclă de zahăr, legume, fructe, precum și insămînțarea in condiții calitativ superioare a griului și a celorlalte culturi de toamnă. Ieri, așa cum se a- rată în comunicatul publicat în prima pagină. Comitetul Politic Executiv al C.C; al P.C.R. a făcut o analiză cuprinzătoare a problemelor referitoare la întărirea întregii activități desfășurate în agricultură și a pus în fața organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, a organelor agricole rilor de unități sarcina de a asigura, organizare a muncii, printr-o intensă tică, participarea Ia muncile agricole

țenilor de la sate. Totodată, Comitetul Politic Executiv a examinat un șir de măsuri menite să ducă, in cooperativele agricole, Ia întărirea răspunderii colective in executarea la timp și de calitate a lucrărilor, in realizarea producțiilor prevăzute, la buna organizare a muncii în formațiile de lucru, în scopul întăririi spiritului de echipă, al ordinii, disciplinei și răspunderii. Acționind in spiritul acestor măsuri, organele și organizațiile de partid au datoria să concentreze, in a- ceste zile, eforturile tuturor locuitorilor satelor pentru recoltarea Ia timp a culturilor tirzil, pentru pregătirea temeinică și executarea în bune condiții a însămînță- rilor de toamnă.Publicăm, în rîndurile care urmează, relatări ale corespondenților noștri in legătură cu desfășurarea lucrărilor agricole de

Vedere parțială a șantierului naval — Brăila

în județul Mehedinți, imediat după ca s-a încheiat recoltatul păioaselor, specialiștii au tras concluziile cuvenite mai ales în ce privește comportarea, în condițiile acestui an, a soiurilor de grîu aflate în cultură. S-a trecut apoi la stabilirea în fiecare unitate a soiurilor ce vor fi însă- mînțate în această toamnă. S-au efectuat operativ schimburile necesare, toate unitățile avînd asigurată întreaga cantitate de sămînță. S-au stabilit și delimitat precis solele ce vor fi ocupate cu grîu. Cum cea mai mare parte din cultura de grîu a anului viitor urmează pe șuprafețele ocupate cu porumb, în toate unitățile agricole de stat și cooperatiste au fost luate măsuri pentru eliberarea și pregătirea în condiții optime a acestor suprafețe. în zona de cîm- pie, pe terenurile nisipoase, cultivate cu porumb din hibrizi timpurii a început recoltatul. în citeva zile, în unitățile din cadrul consiliilor iriter- cooperatiste Burila Mare, Gîrla Mare, cooperatorii au jntrat în lanurile de porumb. La Batoți, Devesel au și fost primele suprafețe. „In mai puțin de trei zile — ne spunea Ilie Leca, președintele cooperativei agricole din Pristol — noi am reușit să strîngem recolta de porumb de pe 60 hectare. Concomitent, eliberăm și pregătim terenul. Pînă la această dată, în unitatea noastră s-a pregătit deja mai bine de 70 la sută din suprafața repartizată culturii griului. Și în celelalte unități, specialiștii urmăresc zilnic în teren evoluția lanurilor^de porumb, indicind pe care anume parcele se poate trece la recoltat. Peste tot acolo unde se recoltează se transportă produsele din cîmp, se eliberează și se pregătește terenul, (Virgiliu Tătaru).Zilele acestea s-a muncit și continuă să ,șș muncească,.intens și pe ogoarele județului’ Suceavă. Amintim doar că și duminică, alături de peste 600 de tractoare, la efectuarea lucrărilor în cîmp au luat parte aproape 5 500 cooperatori. Bilanțul zilei a înscris, între altele, executarea arăturilor de vară pe o suprafață de a- proape 1 000 ha, ceea ce a făcut posibilă atingerea sarcinii planificate in agricultura județului la această categorie de lucrări. De luni au fost intensificate acele operațiuni la care mai este de executat un mare volum de lucrări. Larga mobilizare de forțe umane și mecanice, organizarea muncii mecanizatorilor în schimburi prelungite au făcut posibilă depășirea cu 13 la sută a sarcinii planificate la arăturile de vară, precum și cu 2,6 la sută a prevederilor privitoare la recoltarea și depozitarea linurilor. în stadiu avansat se află și alte lucrări menite să asigure o cît mai bogată și variată bază furajeră. Pină ieri, 26 august, coasa a doua la furaje fusese executată pe aproape 44 la sută din suprafața planificată, iar balotatul paielor pe 72,5 la sută din suprafață. De remarcat este faptul că, pînă acum, a fost depozitată în semisiloz o ^cantitate de circa 141 000 tone să verde, ceea ce reprezintă 85 laită din prevederile pentru acest an, eXistînd toate condițiile ca ceea ce s-a propus să fie realizat și în numeroase unități agricole chiar depășit. Dar lucrarea care a demarat în urmă cu citeva zile, presupunind o masivă participare la lucru a mecanizatorilor și cooperatorilor, este recoltarea cartofilor. Din operativa la zi aflată la direcția agricolă județeană rezultă că au fost recoltate aproape 1 700 ha cultivate cu cartofi, ceea ce reprezintă 8 la sută din suprafață, întrucît in unitățile din șesul județului cartofii au ajuns mai degrabă la

v

va

Recea șiBraniște, eliberate

maturitate, de la stațiunile din Rădăuți, nești și Șiret 25 de mașini pentru recoltat. Deocamdată, în fruntea acțiunii se situează cooperativele din consiliile intercooperatiste Verești, Bo- sanci și Salcea, dar în cîteva zile campania de recoltare a cartofului va crește în amploare în toate zonele. (Gh. Parascan).Lucrătorii din agricultura județului Tulcea au intensificat, în ultima perioadă, lucrările agricole de sezon. O atenție deosebită se acordă pregătirilor pentru culesul și vinifica- rea strugurilor. Urmare a măsurilor întreprinse de întreprinderea viei și vinului, în toate cele 15 secții din județ pregătirile au fost încheiate. La Babadag, Niculițel, Valea Nuca- rilor sau Dăieni, utilajele au fost revizuite, fiind gata de funcționare. Ing. C. Moldovanu, directorul întreprinderii, ne spunea că producția din toamna acestui an este bună, pre- liminîndu-se a se prelua circa 38 000 tone struguri. Pentru creșterea vitezei de prelucrare, la centrele din județ au fost montate noi prese, fapt ce va permite să se prelucreze zilnic 200—220 vagoane struguri. De asemenea, au fost construite noi stații de condiționare, capacitatea de depozitare a întreprinderii fiind acum de peste 2 800 vagoane. Măsurile întreprinse în direcția funcționării neîntrerupte a utilajelor, condițiile create la fiecare centru de a se lucra în două schimburi sau schimburi prelungite sînt garanții că preluarea și vinifi- carea întregii producții de struguri se vor încheia In maximum 20 de zile. (Vasile Nicolae).In județul Vîlcea, strîngerea la .timp și fără pierderi a recoltei bune de prune, mere, struguri și de alte fructe din acest an a necesitat o bună or- s i (crf-’OT't î; . up.

ganizare a muncii și o mobilizare sporită de forțe. Se poate aprecia că, din acest punct de vedere, in cooperativele agricole au fost create condiții, pentru desfășurarea punzătoare a lucrărilor.încă cu două săptămîni înainte de începerea culesului au fost transportate in livezile cooperativelor- agricole Tepești, Vlădești, Olănești, Păușești și altele peste 50 000.de lăzi, au fost amenajate drumuri de. acces etc. Au fost create astfel condiții pentru vrarea imediată a produselor.'După cîteva zile de la începerea leșului, în angrenajul recoltare-pre- luare au apărut o serie de defecțiuni, determinate în special de lipsa mijloacelor de transport. „Deși am avut importante cantități de prune tocmai bune pentru a fi livrate la export — ne spunea tov. Constantin Muntea- nu, primarul comunei Tetoiu — am fost nevoiți să le transformăm în borhot, deoarece întreprinderea de legume și fructe nu a autocamion pentru a le ridica, și transporta". Aceleași și-au exprimat și cooperatorii Scundu, F________ , __etc. „Este adevărat, motivează Mihai Diaconu, inginer-șef al I.L.F., dar vina aparține întreprinderii de transporturi auto, care, mai multe zile la rind, nu ne-a repartizat decit cîteva autocamioane". Din acest lanț al neglijențelor, cel mai mult au de suferit cooperatorii, care sînt nevoiți să transforme bogăția de fructe în borhot, deși destinația lor, prin calitățile ce le prezintă, este cu totul alta. Iată o problemă care trebuie rezolvată urgent de organele de specialitate cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid. întreaga producție de fructe să fie strțnsă. livrată și transportată cu grijă. (Ion Stanciu).

cores-Bunăoară,
li-cu-

trimis nici unnemulțumiri din Pesceana, Roiești, Lădești

CIMENT PESTE PLANHotărîți să consolideze succesele obținute în cinstea zilei de 23 August, colectivele de oameni ai muncii din întreaga țară înscriu noi realizări de seamă în cronica marii întreceri socialiste. Astfel, lucrătorii de la întreprinderea de lianți din Brașov, intensificînd întrecerea pentru mai buna utilizare a agregatelor și a

timpului de lucru, au dat peste prevederi, de la începutul anului, 1800 tone ciment, 2 000 tone var hidratat și 160 000 tone produse din calcar. Totodată, harnicul colectiv și-a în- , deplinit sarcinile prevăzute pentruactualul cincinal la producția globală si marfă.

La plenara din 21—22 iulie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că, in condițiile actuale, cînd-pe plan mondial problema materiilor prime capătă un caracter tot mai acut, cind preturile la o serie de produse continuă să crească, trebuie să se acționeze cu toată fermitatea pentru reducerea substanțială a consumurilor specifice la materiile prime de bază, între care figurează și metalul. în acest' context, s-ă relevat necesitatea ca fiecare minister, centrală industrială. întreprindere să întocmească și să aplice programe concrete de măsuri pentru diminuarea consumurilor și valorificarea superioară a materiilor prime. în legătură cu aspectele caracteristice ale gospodăririi metalului, cu acțiunile înțreprinse și măsurile stabilite în acest scop ■ într-o ramură industrială ’ importantă, am avut o convorbire cu ing.Alexandru strucțiilor MARGĂRITESCU, adjunct al ministrului industriei con- de mașini-unelte și electrotehnicii.de muncă din în-— Colectivele __ __________ .... .treprinderi, specialiștii, cadrele de răspundere din întreprinderi, centrale industriale și minister, împreună cu specialiștii din institutele de cercetare și proiectare de specialitate, se preocupă în mod organizat de înfăptuirea în practică a sarcinilor stabilite de conducerea partidului în acest domeniu. Rezultatele au început să se vadă : valoarea producției obținute pînă acum. în acest an dintr-o tonă de metal a fost, pe ansamblul ministerului, cu circa 1,4 la sută mai mare decît cea realizată în anul 1974. Această evoluție, deși pozitivă, nu este de natură să ne satisfacă. . De aceea, întreprindem acțiuni pe multiple planuri pentru accentuarea procesului de valorificare superioară a metalului prin : programe de reproiectare, modernizare și diversificare a produselor, în strînsâ corelare cu activitatea de integrare și extindere a produselor realizate pe bază de licență. Amintesc, de asemenea, generalizarea unor tehnologii superioare de prelucrare, mai ales în fabricația motoarelor electrice, a cablurilor și conductoarelor electrice, a sculelor așchietpare.ț.și .mașinjlor-i unelte. Este vorba d" acțiuni concrete, precise, detaliate, pe fabrici și „familii" de produse. Practic, în semestrul I a.c., dintr-o tonă de metal s-a obținut o producție de peste 70 000 lei. Menționez că în calcul s-a luat o structură de produse foarte variată, ce se realizează în cadrul unităților ministerului — începînd de la un grad de valorificare de circa 5 lei/kg metal brut Ia contragreutățile strungului carusel de 1 250 și pînă la 600 lei/kg metal brut la produse electronice și de mecanică fină. De aici și

concluzia că o posibilitate importantă de valorificare mai bună, cu eficientă sporită a metalului este îmbunătățirea structurii producției în funcție de prevederile planului național de dezvoltare, urmînd ca împreună cu organele de planificare să revedem nomenclatorul de produse

a metalului prevăzut de firma licen- țiatoare, cum este cazul unor tipuri de strunguri carusel, la care se consumă cu aproape 7 la sută mai mult metal.
— Care sînt principalele ne

ajunsuri ce împiedică mai buna 
valorificare a metalului in uni
tățile din această ramură ?— Un prim neajuns îl reprezintă utilizarea unor materiale cu abateri dimensionale față de prevederile tehnologice, din cauza nerespectării de către unii furnizori a prevederilor ■ contractuale.. Astfel, se utilizează tablă silicoasă în locul benzilor, precum și laminate și profile care nu sînt livrate la lungimi fixe și multiple. Situații de acest gen se fac simțite mai frecvent la întreprinderea de mașini electrice și la întreprinderea de mașini-unelte și agre-

electrice și cabluri electrice, comparativ cu unele produse similare străine ; revederea de fabrici, împreună institutul amintit, metale neferoase , măsuri’ de reducere tr’u fiecare reper în cerea unor procedee roților dințate pentru mașini-unelte și a axelor pentru motoare electrice.în minister și în centralele'industriale activitatea a fost astfel organizată incit, să se urmărească îndeaproape elaborarea acestor studii și analize și, mai ales, corelarea cu 6tudiile tehnico-economice de dezvoltare a noilor capacități de producție pe perioada 1976—1980, în lumina prevederilor legale. Și, desigur, ceea ce este esențial, se va acționa cu perseverentă pentru transpunerea în practică a măsurilor hotărite.

către tehnologii din cu cercetătorii din a și consumurilor de stabilirea unor a acestora pen- parte ; introdu- noi de forjare a

Astăzi, la ancheta noastră, răspunsul 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electrotehnicii

■ ■

— Cum sînt îndeplinite In v- 
nitățile ministerului măsurile 
privitoare la stricta normare a 
consumurilor ?

cu mari consumuri de metal și să le fabricăm numai în cantitățile care sînt strict necesare economiei naționale.Pe ansamblul ministerului, coefi-

Creșterea șeptelului și. concomitent cil aceasta. îmbunătățirea raselor și sporirea producției animaliere reprezintă obiective de bază pentru dezvoltarea zootehniei, subliniate la Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 iulie a.c. în acest sens, un rol important au complexele industriale pentru creșterea animalelor, concepute și organizate pe baza celor mai moderne tehnologii de producție. Populate cu vite de înaltă productivitate, complexele industriale trebuie să se caracterizeze prin producții mari de lapte, carne și alte produse de .origine animală.Practica demonstrează că rezultatele de producție și financiare obținute de complexele zootehnice diferă foarte mult de la o unitate la alta. în sprijinul acestei afirmații aducem în discuție situația din două complexe de creștere a vacilor — Nădlac și Fintinele. din județul Arad. Ambele au fost construite în aceeași perioadă, iar la proiectarp s-a stabilit să se aplice aceeași tehnologie de creștere a vacilor. Cu toate acestea, rezultatele lor econo- mico-financiare sînt radicalComplexul de la Nădlac a în 1974 — în al doilea an a fost dat în funcțiune — o ______ție medie de 5 080 litri de la fiecare vacă furajată, in timp ce la complexul din Fintinele s-au obținut numai. 1 600 litri de lapte, în medie de la fiecare vacă, iar prețul de cost a fost depășit cu 3 Iei la fiecare litru.Să analizăm elementele principale care concură la realizarea producției și să vedem care dintre ele duc diferențierea rezultatelor.POPULAREA CU ANIMALE COMPLEXELOR. în condițiile care limita tii, lntr-un buie să fie lapte de la reprezintă care să corespundă cel mai bine con-

LA FOCȘANI: 0 MARCĂ DELA FOCȘANI, 0 MARCĂ DE

dițiilor impuse de tehnologiile dustriale. Pornind tocmai de la ceasta cerință majoră, specialiștii la Nădlac au populat complexul chiziționînd numai vițele între 6 12 luni, toate selecționate din t unități agricole similare din județ. Ele au fost lotizate și pregătite pentru reproducție. S-a dovedit că, dacă

legat și de reacția negativă a junin- cilor la noile condiții, incomparabile cu fostele condiții de existență. Nu e deci de mirare că. la mai puțin de doi ani de la intrarea în exploatare a acestui complex, peste 30 la sută din junincile cumpărate au fost sacrificate sau trimise la îngră- șătorii pentru recondiționare.Iată cum, în fața aceleiași proble-

diferite, realizat de cînd produc-

laA în inferioară a productivită- complex de creștere, tre- mulsoarea a 3 500 litri de o vacă, problema nr. 1 o alegerea precisă a rasei.

— Pentru ca In toate unitățile ministerului și la toate produsele să se a- sigure o strictă încadrare în normele de consum, s-au adoptat o serie de măsuri. Astfel, au fost efectuate de către direcția de aprovizionare șî desfacere din minister și de către centralele industriale o serie de controale și-analize pentru aprovizionarea întreprinderilor cu metal în strictă conformitate cu documentația tehnologică pentru produsele „sortiment de plan". S-a stabilit, totodată, obligativitatea pentru conducerile întreprinderilor de a sesiza din timp. ..încă din faza de lansare a comenzi- ! lor, abaterile de la tehnologii, care pot- determina depășirea consumului prevăzut în documentația tehnologică, ;Deasemenea, se acționează 'stăruitor pentru întărirea răspunderii la recepția materialelor, spre a.se evita introducerea în procesul tehnologic a laminatelor, pieselor turnate și altor materiale necorespunzătoare sub aspect calitativ, care pot determina a- pariția rebuturilor. Tot pentru diminuarea rebuturilor, s-a limitat folosirea unor scule, dispozitive și verificatoare cu uzură avansată. S-a ho- tărît, de asemenea, să se prevadă în mod suplimentar, în planul de introducere a progresului tehnic, a unor sarcini de reproiectare constructivă și tehnologică a produselor, cum este cazul variantelor sudate pentru anumite repere de mașini-unelte (ba- tiuri, montanți coloane).Gospodărirea cît mai valorificarea superioară — sarcină subliniată cu te la plenara din iulie acum pentru lucrătorii din ramura noastră un obiectiv esențial al întregii activități și, pentru ca rezultatele In acest domeniu să fie pe măsura cerințelor, vom acționa cu răspundere și stăruință, pe multiple planuri.
Corneliu CÂRLAN

gate din București, la întreprinderea de strunguri din Arad, la întreprinderea de scule din Rîșnov. De asemenea, adaosul mare la piesele turnate din fontă, livrate unităților din Capitală, determină depășirea consumului de metal. Unitățile metalurgice ne-ar putea sprijini- mult în gospodărirea metalului dacă ar livra laminatele feroase la toleranțe negative. Totodată, ar fi util dacă furnizorii noștri ar accepta să execute și să livreze și cantitățile mici de metal și să nu le comaseze cu alte sortimente de dimensiuni superioare pentru a ajunge la livrări optime din punct de vedere comercial. Este a- devărat, solicităm un nomenclator prea larg de tipodimensiuni, de unde decurge cerința să finalizăm cît mai curînd acțiunea de . tipizare și unificare a pieselor și subansamblelor.In spiritul sarcinilor și exigentelor subliniate la plenara din 21—22 iulie, conducerea ministerului, împreună cu specialiștii și cadrele de conducere din centralele industriale și din institutele de cercetare și proiectare de specialitate, a stabilit noi soluții și măsuri concrete, la care mă voi referi succint : elaborarea de către institutele de proiectare a unui studiU pu privire la organizarea sectoarelor productive de debitare centralizată a profilelor : analizarea de către colective de cercetători din Institutul de cercetări și proiectări e- lectrotehnice a consumului prea mare de metal la unele tipuri de motoare

'cîenfUi; de'.-^itilizare a/metalului este, ’ -•* /noastre de întreprinderea Jj^Arigtțsi' îti medie,.de 75 la* sută. Sînt produ- ser ca transformatoarele electrice-,' lo care — prin tehnologii moderne -- coeficientul de utilizare a metalului depășește 90 la sută. Dacă facem o comparație cu produsele străine, se constată ’ respectiv, unelte și tea netă cu 15—20 a produselor similare realizate de firme reprezentative din străinătate, în timp ce ia alte produse nu am putut obține încă un coeficient de utilizare

și aici realizări inegale : la unele tipuri de mașirii- motoare electrice, greuta- a produselor noastre este la sută mai mică decît cea

PRESTIGIU A MECANICII FINEPeste 250 tipuri de produse ale industriei de mecanică fină din țară sînt executate în prezent ia întreprinderea de dispozitive, ștan- țe, matrițe și scule așchietoare din Focșani. Debutul in producție al acestei unități moderne, dotată cu mașini și utilaje de înaltă tehnicitate, a fost făcut în actualul cincinal. Dorința de afirmare a tînă- rului colectiv de muncă de aici, avînd suport solid in gradul ridicat de calificare profesională, a. fost răsplătită, în scurt timp, cu aprecieri elogioase din partea beneficiarilor. Un exemplu : Cuțitele. de strung din oțel rapid, livrate întreprinderilor din tară, și-au dovedit calitățile tehnice ridicate, așa cum de altfel s-au afirmat acasă la beneficiari și frezele cu marca de fabricație a întreprinderii focșăne- ne. Este vorba de frezele ciliridro- fro’ntale, frezele-disc cu trei tăișuri.

cele cu cuțite amovibile și frezele ROMASCON.. Freza ROMASCON merită o notație aparte. Ea a fost concepută și realizată de un colectiv al întreprinderii, în colaborare cu specialiști de la Institutul politehnic din Iași. Noul produs se pretează la regimuri intense de așchiere, iar operația de ascuțire a frezei se efectuează în circa 15 minute pe mașini obișnuite de' rectificat. .Din gama largă a produselor realizate de întreprinderea focșănea- nă amintim și pe cele care se e- xecută în atelierul de S.D.M.-uri: matrițe pentru forjări și injectat mase plastice, stanțe de perforat și decupat, dispozitive pentru operații pe mașini unelte etc.
Dan DRĂGULESCU
corespondentul „Scinteii'

Judicioasă și a metalului atîta acuita- — constituie

Graficele
(Urmare din pag. I)

• •

întrecerii

rii tehnologiilor de creștere a animalelor în complexele de vaci, ci și obligația ca întreprinderile agricole de stat să creeze ferme de selecție care să livreze pentru popularea complexelor vițele care, printr-o îngrijire exemplară, să ajungă vaci de mare productivitate, să dea 40—45 litri de lapte pe zi, așa cum multe din cele de la Nădlac. dau

INIȚIATIVA Șl INERTIA
Două complexe zootehnice vecine, două moduri

de a concepe și organiza activitatea

se procură vițele în loc de juninci gestante, se pot constitui loturi uniforme de la care apoi, îngrijite corespunzător, să se obțină viței și producții mari de lapte.Cu totul altfel. s-au petrecut lucrurile la complexul de la Fintinele Popularea s-a făcut cu juninci, procurate de unde s-au găsit, singura preocupare fiind să se asigure numărul prevăzut. Ce s-a intimplat a- poi ? Încă din primul an de producție s-a constatat că o bună parte din juninci sint provenite din încrucișări de rase inferioare și nu justifică creșterea în condiții Industriale de producție. Pe de altă parte, eșecul in popularea acestui complex este

me, s-au adoptat căi diferite de rezolvare. Este limpede că la complexul de la Fintinele s-a greșit. Trebuie însă arătat că, pentru erorile comise aici, răspunderea o poartă atît trustul județean I.A.S.. cît și departamentul de resort din Ministerul Agriculturii, care deși știau că prin popularea acestui complex cu animale de rasă inferioară se încalcă cele mai elementare cerințe impuse de tehnologiile de creștere specifice complexelor industriale, că pe această cale chiar de la înființare se creează premisele unei activități nerentabile, nu au intervenit pentru îndreptarea lucrurilor. Aceasta determină nu numai necesitatea revizui-
t

HRANIREA ANIMALELOR. La complexul de la Nă’dlac. directorul întreprinderii. Moise Negru- țiu, ne spunea : „Animalele nu cunosc ce înseamnă lipsa de hrană, Producțiile de 6 000—6 500 litri de lapte, pe care le obținem de la unele exemplare, nu pot fi explicate numai prin faptul că acestea primesc și concentrate. Totul constă în asigurarea unor rații uniforme pe întreaga perioadă de lactație. Trecerea de la un sistem de furajare Ia altul provoacă dereglări în organismul a- nimalelor, cu consecințe asupra producției. Dispunem de un nucleu de circa 200 de vaci care dau între 30—45 litri pe zi. Practica a dovedit

că prin creșterea duale se pot plus, 800—1 000 care vacă".Spre deosebire ,   __Nădlac, la Fintinele furajele au lipsit în perioada decembrie-martie, a- dică tocmai atunci cind au fătat a- proape jumătate din numărul vacilor. Cit privește îngrijitorii, există o fluctuație continuă ; pleacă unii, vin alții, care nu. cunosc și nici nu pot cunoaște dintr-o dată cerințele creșterii animalelor în complexe zootehnice.Ce se întreprinde pentru Înlăturarea neajunsurilor amintite la complexul de la Fintinele ? Au fost luate măsuri în vederea lotizării animalelor in funcție de potențialul productiv șl starea fiziologică, a fost introdusă o concepție nouă în ce privește producerea furajelor și se îmbunătățește sistemul de alimentare.. Se pare că lucrurile au intrat pe un făgaș bun. Dacă în cinci luni planul la producția de lapte a fost realizat numai în proporție de 63 la sută, în lunile iunie și iulie cantitatea de lapte mulsă zilnic aproape s-a dublat. Este un rezultat care trebuie consolidat.Din activitatea de pînă acum a celor două complexe — Nădlac și Fintinele — se poate trage concluzia că există reale posibilități ca și în alte unități cu profil asemănător, în care producția de lapte se menține la un nivel necorespunzător. să fie înlăturate neajunsurile care există, să se desfășoare o activitate cu rezultate din cele mai bune. Se cere însă ca specialiștii respectivi, cu sprijinul organizațiilor de partid, să analizeze profund și să scoată în evidență toate cauzele ce frinează sporirea pro'ducției de lapte, acționind stăruitor pentru înlăturarea lor.

lor în boxe indivi- obține anual. în litri de la fie-de complexul de la

Iosif POP

— Aici, la „TEHNOTON" DIN IAȘI, succesele în producție se numesc „Albatros", „Cora", „Alfa", „Mangalia"... — ne transmite corespondentul nostru județean Manole Corcaci.în primul rînd, o cifră semnificativă : zilele trecute, „Tehnoton" a realizat cel de-al 350 000-lea aparat de radio-recepțic de la punerea in funcțiune a fabricii, în octombrie anul trecut. „Electronlștii ieșeni sînt hotărîți să traducă în viață cit mai grabnic, în condiții de calitate superioară, indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei vizite făcute la întreprinderea noastră" — imi spunea ing. L. Gră- dinaru, director adjunct.în cursul acestei luni, la adunarea generală a oamenilor muncii s-a hotărît ca, pe baza aplicării unor noi măsuri de organizare a procesului tehnologic și a locurilor de producție, pînă la sfîrșitul anului, productivitatea muncii să crească cu 12 Ia sută peste prevederile planului. In această competiție a migalei și înaltei calificări tehnice, formațiile de lucru conduse de Nina Măgurea- nu, Gheorghe Botezatu, Valentin Po- lercă se află în frunte, montînd zilnic fiecare cu circa 10 la sută mai multe aparate de radio față de sarcinile de plan. Pe de altă parte, continuă să se integreze in producție tipuri noi de aparate : „Cosmos 3" este cel de-al 17-lea aparat omologat recent ; se pregătește acum lansarea aparatului „Bucium". Concomitent, au început pregătirile pentru realizarea, pentru prima dată în țară, a echipamentelor de televiziune în circuit Închis.întrecerea socialistă își accelerează cadențele și în puternica citadelă a electrotehnicii românești — „ELECTROPUTERE" DIN CRAIOVA.— Față de sarcinile de plan „la zi", aici s-a obținut suplimentar o producție globală în valoare de 41,3 lioane lei și o producție-marfă 15,3 milioane Iei — ne transmite respondentul „Scînteii", Nicolae bălău. Semnificativ este faptul
mi- de co- Bă-că,

de la începutul acestui an, ca urmare a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei din 1974 Ja această întreprindere, au fost realizate 50 de proiecte noi, omologate 37 de prototipuri și intrate în fabricație 17 produse electrotehnice noi, cu parametrii nali îmbunătățiți, locomotive — care 7 luni o producție tară in valoare de — raportează că ;față de termenele contractuale 7 locomotive Diesel electrice de 2100 CP în R.P. Bulgaria. De asemenea, se află în stadiu de finalizare alte două tipuri, de locomotive Diesel electrice pentru export.Nici tori al care a către toate celelalte fabrici ale întreprinderii, nu se lasă mai prejos. El a realizat, peste prevederile de plan, tensiune înaltă Demn de rele- asimilat recent de generatoare

i tehnico-funcțio- Constructorii de au dat în primele globală suplimen- : 17,5 milioane lei au livrat in avans
beneficiarii interni și pentruharnicul colectiv de muncl- fabricii de mașini rotative, lansat chemarea la întrecere

motoare electrice de însumînd 123,8 MW. vat este că aici s-a în fabricație seria sincrone pentru echiparea navelor maritime de construcție românească, precum și motoarele electrice pentru primele instalații de din țară.Un frumos succes __r________colectivul fabricii de transformatoare. care a realizat suplimentar 294,6 MV A transformatoare. Aici se află în stadiu de finalizare al doilea transformator bloc de 400 MVA (cel mai mare produs electrotehnic românesc realizat în țara noastră), destinat termocentralei de la Rogojelu.Aceste hotărirea acest ca și miei toate creatoare pentru a îndeplini cu succes sarcinile economice mari și corn-, plexe care le revin în acest an.

foraj maritimraportează ți

cîteva imagini ilustrează oamenilor muncii din important sector industrial — din celelalte ramuri ale econo- naționale — de a-și mobiliza eforturile și capacitatea lor
Viorel POPESCU
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«ffiUf CU PRILEJUL MARII SĂRBĂ TORI NA flOHALE A ROMÂNIEI
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelentă,îmi face o deosebită plăcere să transmit nobilei și frumoasei dumneavoastră țări călduroase felicitări cu ocazia Zilei naționale și să reînnoiesc urările mele cordiale și prietenești de realizări tot mai mari pentru România, de prosperitate pentru generosul dumneavoastră popor, pentru fericirea conducătorului său demn.Cu cea mai înaltă considerațiune.

General de divizie 
GUILLERMO RODRIGUEZ LARA

Președintele Republicii Ecuador

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Românîmplinindu-se la 23 August cea de-a XXXI-a aniversare a insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste victorioasă care, doborind dictatura, a deschis drumul eliberării poporului și transformării revoluționare a societății românești, Partidul Socialist Revoluționar Ecuadorian și Comitetul său Executiv Național vă transmit dumneavoastră și întregului partid și popor român un salut frățesc și afectuos.Sub conducerea dumneavoastră. România avansează cu fermitate în construcția socialismului și în trecerea la societatea comunistă, și această nouă aniversare va constitui un prilej potrivit pentru sărbătorirea tuturor realizărilor și de reafirmare a progreselor viitoare.Vă rog să primiți, tovarășe secretar general, sentimentul nostru frățesc de felicitare cu ocazia acestei zile de amintire istorică.Cu salutări frățești,

FERNANDO MALDONADO D.*
Secretar general 

al Partidului Socialist Revoluționar 
Ecuadorian

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării țării dumneavoastră, îmi este plăcut de a adresa, în numele poporului, al Consiliului Suprem al Revoluției și al guvernului malgaș, cele mai bune urări de fericire personală Excelenței Voastre, pentru prosperitatea poporului român și pentru dezvoltarea armonioasă a relațiilor de prietenie și cooperare care există intre cele două țări ale noastre.

Cu aea mai Înaltă considerație,

Căpitan de fregată
DIDIER RATSIRAKA

Președintele 
Consiliului Suprem al Revoluției 

al Republicii Malgașe

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN■ Cu prilejul ceței, de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de, sub-jugul fascist yă .pdțesăm/călduroase felicitări.Vă urăm să obțineți, in continuare, noi succese pentru fericirea poporului muncitor.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DOMINICAN

COMITETULUI CENTRAU
rAU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia (interior) vă transmitem călduroase felicitări cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări naționale a eliberării, la 23 August 1944, a poporului frate român de sub jugul hitlerist fascist, adresîndu-vă urări de noi succese In edificarea și dezvoltarea României noi, socialiste.Poporul grec și poporul român, care în decursul istoriei lor multiseculare au avut întotdeauna relații frățești, vor conlucra și tn zilele noastre, pentru statornicirea unor relații de pace și de strînsă colaborare atit între cele două țări ale noastre, eît și pe plan mai larg, în spațiul balcanic.Am dori și cu acest prilej să vă exprimăm solidaritatea noastră față de victimele recentelor inundații distrugătoare și certitudinea că daunele provocate economiei țării vor fi recuperate în timpul cel mai scurt.Cu salutări tovărășești,

COMITETUL CENTRAL
AL P. C. DIN GRECIA (INTERIOR)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României, transmitem cele mai calde urări pentru realizări în continuare șl progres, prosperitate poporului român prieten. Privim cu încredere întărirea legăturilor noastre reciproce cordiale.

Dr. LISSARIDES
Președintele Partidului Socialist 

din Cipru (E.D.E.K.)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMult stimate tovarășe Ceaușescu,Permiteți-mi, în numele întregului colectiv internațional al Secretariatului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și al meu personal, să vă felicit cordial cu ocazia sărbătorii naționale a poporului român — Ziua eliberării României de sub jugul fascist,în anii puterii populare, poporul român a înfăptuit, sub conducerea partidului său comunist, în colaborare strinșă cu popoarele celorlalte țări socialiste, transformări revoluționare profunde pe pămîntul românesc și pășește cu încredere pe calea construirii societății socialiste dezvoltate.Fiind membră a puternicei comunități a statelor socialiste. Republica Socialistă România își aduce o importantă contribuție la cauza dezvoltării colaborării politice, economice și culturale între ele, la înfăptuirea Programului complex al integrării economice socialiste.Republica Socialistă România transpune cu succes in viață hotă- rlrile Congresului al XI-Jea al P.C.R.. promovează împreună cu celelalte țări frățești o politică plină de inițiativă pe arena internațională, participă în mod activ la apărarea cuceririlor socialismului, contribuie la procesul destinderii, promovării sigure a cauzei păcii și progresului social.în această zi memorabilă, permiteți-mi să urez poporului român noi și mari succese în construcția socialistă și dumneavoastră personal, tovarășe Ceaușescu, multă sănătate și succese în continuare în activitatea dumneavoastră neobosită, îndreptată sore binele poporului român, întărirea prieteniei frățești și extinderea colaborării țărilor socialiste. întărirea păcii în lumea întreagă
Cu stimă profundă,

N. FADDEEV
Secretar al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproe

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României, am plăcerea de a transmite Excelentei Voastre, poporului și guvernului României, în numele poporului și guvernului irakian si al meu personal, felicitările noastre cele mai calde și cele mai- bune urări de sănătate și fericire personală, iar pentru poporul prieten al României progres și prosperitate.

AHMED HASSAN AL-BAKR
Președintele Republicii Irak

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul fericit al zilei eliberării Renublicii Socialiste România. din partea guvernului și poporului Nepalului, transmit Excelenței Voastre felicitări cordiale, precum și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală, pentru progresul și prosperitatea poporului român.

BIRENDRA
Regele Nepalului

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAniversarea zilei dumneavoastră naționale îmi oferă plăcutul prilej de a transmite Excelentei Voastre felicitările mele cele mai calde și cele ale guvernului și poporului din Mauritius, precum șl cele mai sincere urări de sănătate personală, bunăstare și prosperitate pentru poporul român.
R. OSMAN

Guvernator General

COMITETULUI CENTRAU

AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu prilejul zilei dumneavoastră naționale, partidul AKEL și oamenii muncii din Cipru vă felicită în mod călduros și urează poporului român fericire și mari succese în construirea socialismului.
EZEKIAS PAPAIOANNOU

Secretar general al A.K.E.L.

COMITETULUI CENTRAU

AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN ’
.în num^g.Rțartidului Comunist din Ecuador și al păturilor patriotice ale poporului ecuadorian transmitem călduroase felicitări poporului, Partidului Comunist Român și guvernului român cu prilejul aniversării eliberării de sub dominația fascistă, moment care- a deschis calea construirii socialismului în România.Cu salutări frățești,

PEDRO SAADt
Secretar general al C.C. al P.C. 

din Ecuador

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele Comitetului Central al Partidului Avangărzii Populare din Costa Rica, partidul comuniștilor costaricani. vă rugăm să primiți un călduros și frățesc salut cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a insurecției armate naționale antifasciste, înfăptuită de organizațiile și partidele democratice ale poporului român, conduse de eroicul Partid Comunist Român la 23 August 1944.Salutindu-vă cu ocazia acestei noi aniversări dorim ca, In numele Comitetului Central al partidului nostru, să vă mulțumim pentru posibilitatea oferită de a participa la această mare sărbătoare națională și de a putea felicita partidul și poporul român pe care dumneavoastră le conduceți, pentru marile succese obținute pmă în prezent și pentru succesul luptei pe care o deșfășurați pentru construirea în România a societății socialiste multilateral dezvoltate.în încheiere, dragă tovarășe, dorim să folosim acest prilej pentru a ura noi succese în întărirea prieteniei dintre Partidul Comunist Român și partidul nostru, Partidul Avangărzii Populare din Costa Rica, în spiritul internaționalismului proletar, care conduce și orientează mișcarea comunistă internațională.Trăiască P C.R. ! Trăiască internaționalismul proletar ! Trăiască pacea și socialismul !
MARIO SOLIS P.
NIDIA SAENZ R. '

pentru Comisia Politică 
a Comitetului Central

al Partidului Avangărzii Populare 
din Costa Rica

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte,Cu ocazia fericitei împrejurări care marchează cea de-a XXXI-a aniversare a eliberării României, vă rog, Excelență, să binevoiți a accepta expresia călduroaselor mele felicitări și a urărilor mele cele mai fierbinți adresate persoanei dumneavoastră și întregii națiuni române.Opera prodigioasă pe care o înfăptuiți, domnule președinte, în fruntea unei țări pline de tinerețe, de încredere, de hotărîre și de ardoare trezește admirația lumii și servește drept exemplu tuturor țărilor care caută să dobindească adevărata suveranitate prin dezvoltare, adevărata independență prin muncă, deplina integritate prin cooperarea fermă pe calea realizării unei noi ordini economice Ia scară planetară și o pace trainică prin opțiuni inspirate exclusiv de principiile fundamentale ale justiției, prin democratizarea relațiilor internaționale.Această aniversare a zilei de 23 August este a șasea pe care am onoarea să o petrec în România în slujba Națiunilor Unite, fiind martorul tuturor clipelor în care s-a realizat, sub îndrumarea dumneavoastră clarvăzătoare, excepționalul mers ascendent al României. atit pe plan național, cit și internațional. Cu această solemnă ocazie vă rog, domnule președinte, să primiți omagiul meu plin de admirație, precum și cele mai sincere urări pentru ca toate năzuințele dumneavoastră să se traducă în viață prin succese care șă fie pe măsura marilor idealuri pe care le nutriți,

s. A. CHEDID
Directorul Centrului de Informare 

al O.N.U. la București

Președintelui Republicii Socialiste Româniaîmi face o deosebită plăcere să transmit Excelenței Voaștre, cu prilejul aniversării Zilei naționale a Renublicii Socialiste România, salutările mele cordiale, precum și cele mai bune urări pentru prosperitatea tării dumneavoastră și a poporului ei.
ELISABETA a ll-a

Excelenței Sale
Președintelui Republicii Socialiste RomâniaExprim Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu ocazia Zilei naționale a României.

OLAV
Regele Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătoarea națională a Republicii Socialiste România îmi oferă plăcutul prilej de a adresa Excelenței Voastre viile felicitări ale Consiliului Federal, precum și urările noastre cele mai bune pentru fericirea dv. personală, pentru prosperitatea tării dumneavoastră.
PIERRE GRABER

Președintele Confederației 
Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătoarea națională îmi oferă plăcutul prilej de a adresa Excelentei Voastre cele mai bune urări de fericire personală, de bunăstare și prosperitate poporului român.
JEAN

Mare Duce de Luxemburg

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul aniversării zilei eliberării, vă rog să acceptați felicitările mele, precum și cele mai bune urări pentru prosperitatea poporului român.

KRISTJAN ELDJARN
Președintele Islandei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și al poporului indonezian, precum și al _meu personal, am plăcerea de a transmite Excelentei Voastre cele mai sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a României. 23 August.Fie ca relațiile prietenești existente intre cele două țări ale ni noastre să prospere în aniii.cstre yin. .. - s! Ir ! ! V-Vă rog să acceptați cele mai bune urări pentru sănătatea personală a. Excelenței Voastre, progres si Drosperitate ponorului român. .
General SUHARTO

Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaGuvernul și poporul indonezian mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări cu ocazia zilei naționale a României, 23 August.Fie ca relațiile cordiale dintre țările noastre să continue să Înflorească în viitor.Vă rog șă acceptați cele mai bune urări pentru sănătatea personală a Excelenței Voastre, progres și bunăstare poporului României.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am onoarea de a vă adresa, in numele guvernului elen și al meu personal. cele mai călduroase felicitări.Sînt profund convins că relațiile de colaborare fructuoasă, sincere se vor dezvolta continuu și vor contribui la întărirea legăturilor de strînsă prietenie care există între țările noastre, în interesul cauzei păcii și al cooperării internaționale. <
CONSTANTIN KARAMANLIS

Primul ministru al Greciei

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaExcelență, guvernul și poporul pakistanez mi se alătură in a transmite cele mai calde salutări și cordiale felicitări Excelenței Voastre, guvernului și poporului prieten al Republicii Socialiste România, cu ocazia fericită a Zilei naționale a României. Sint convins că în viitor relațiilor multilaterale de prietenie și cooperare care există. îptre Pakistan și România vor continua să se . dezvolte și să se întărească în folosuj celor două popoare ale noastre.Folosesc această ocazie pentru a vă transmite cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.și de succes pentru poporul român in realizarea scopurilor și aspirațiilor sale.Vă rog să acceptați, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte.
ZULFIKAR AL1 BHUTTO

Prim-ministru
al Republicii Islamice Pakistan

Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului meu, doresc să vă adresez din inimă felicitări cu ocazia Zilei, naționale a României, Vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român,

ZEID AL-RIFAI
Prim-ministru al Iordaniei

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre felicitările mele cele mai călduroase și cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate poporului român și întărirea legăturilor de prietenie și de colaborare între cele două țări ale noastre.
HEDI NOUIRA,

Primul ministru 
al Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste Româniaîn momentul în care curajosul popor român celebrează sărbătoarea sa națională, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, domnule președinte, în numele poporului malian, al Comitetului Militar de Eliberare Națională, al guvernului, și in numele meu personal, viile și călduroasele mele felicitări.Rămîn convins că relațiile de prietenie și cooperare care au existat dintotdeauna între țările noastre vor continua să se întărească pentru bunăstarea celor două popoare ale noastre.Vă transmit sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român prieten.Cu cea mal înaltă considerație.
Colonel MOUSSA TRAORE
Președintele Comitetului Militar 

de Eliberare Națională, 
Președintele Guvernului 

Șeful Statului Mali

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării vă adiv «ăm calde felicitări.Transmitem Comitetului Central al P.C.R. și secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. urări de succes în efortul consacrat construirii socialismului si întăririi păcii în lume.

RICHARD ANDRIAMANJATO
Președintele Partidului Congresul 

pentru Independența Madagascarului (A.K.F.M.)

GISELE RABESAHALA
Secretar general al A.K.F.M.

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNCu ocazia glorioasei aniversări a zilei de 23 August, socialiștii sanmarinezi exprimă prietenia, și solidaritatea lor poporului și Partidului Comunist Român și le urează progrese continue pe calea socialismului.

REMY GIACOMINI
Secretar aeneral

al Partidului Socialist Sanmarinez

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia, aniversării .Zilei eliberării, adresez Excelenței Voastre felicitările mele cele mai sincere și exprim urările mele cele mai calde pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea poporului român.
AMIR ABBAS HOVEYDA,

Primul ministru al Iranului

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătorii naționale, am plăcuta ocazie să vă adresez, în numele guvernului italian și al meu personal, cele mai călduroase, urări pentru prosperitatea Republicii Socialiste România, pentru dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de prietenie existente între țările noastre, în cadrul destinderii și colaborării dintre popoarele europene.
ALDO MORO

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul, fericit al sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, îmi este plăcut să vă prezint sincerele mele felicitări și urări de fericire și bunăstare.
SULEYMAN DEM IR EL

Prim-ministru al Turciei

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaRog Excelența Voastră să primească cele mai bune urări și felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a României.
ANKER JOERGENSEN

Primul ministru al Danemarcei

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaGuvernul , și poporul Republicii Sri Lanka mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre, guvernului si ponorului Republicii Socialiste România salutările noastre călduroase si urările cele mai bune cu fericita ocazie a aniversării Zilei naționale a tării dumneavoastră.Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima încrederea mea că relațiile de prietenie și cooperare existente între Sri Lanka și România vor continua să se dezvolte în interesul ambelor noastre țări.
SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE

Prim-ministru al Republicii Sri Lanka

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaAni plăcerea să transmit Excelenței Voastre sincere felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România.Folosesc gcost prilej pentru a exprima cele mai bune urări Excelenței -Voastre personal, iar poporului român progres și prosperitate continuă, , •
JABER AL-ALI AL-SALIM AL-SABAH,

Prim-ministru in funcțiune
și ministru al informațiilor

al statului Kuweit

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, prin intermediul reprezentantului Republicii Socialiste România la O.N.U.. a adresat, cu prilejul zilei de 23 August, guvernului și poporului Republicii Socialiste România calde felicitări și sincere urări.
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PAGINA 5LUCRĂRILE CELUI DE AL TREILEA CONGRESINTERNAȚIONAL DE CIBERNETICĂ ȘI SISTEME Cronica zilei

—

Lucrările celui de al treilea Congres internațional de cibernetică și sisteme au fost deschise de Paul Ni- culescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învăță- mintului, care a relevat că înaltul patronaj pe care îl acordă acestei reuniuni președintele Nicolae Ceaușescu, prezența primului ministru și a altor membri ai guvernului, participarea largă a cercetătorilor români, întreaga ospitalitate față de acest congres sînt expresia interesului și prețuirii pe care România le manifestă pentru știință în general, ca important factor de progres și civilizație, în particular pentru cibernetică și teoria sistemelor, ramură nouă a cunoașterii și instrument puternic al aprofundării revoluției științifice și tehnice contemporane, interes concretizat în planurile și programele noastre de dezvoltare a științei, în planurile și programele de dezvoltare economico-socială a României pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.Vorbitorul și-a exprimat convingerea că în cadrul manifestărilor a- cestui congres se va realiza un fructuos schimb de opinii în problemele aflatp' pe agenda reuniunii, un bogat-ferial de reflecție pentru dezvol- _ în continuare a ciberneticii și științei sistemelor și. totodată, noi premise pentru colaborarea între oamenii de știință, între institutele de cercetare și învățămînt din diferitele țări ale lumii, că reuniunea va aduce o contribuție la promovarea ideilor de pace, a cauzei înțelegerii și cooperării între popoare.A luat apoi cuvîntul, în numele directorului general UNESCO, James

vremea • SPORT» SPORT » SPORT » SPORT » SPORT i» SPQRT

Ieri tn țară : vremea a fost călduroasă si in general frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin în cursul dimineții. înnorări accentuate s-au produs după-amiaza în vestul tării și pe alocuri s-au semnalat descărcări electrice, iar izolat averse în Crișana, estul Banatului și nordul Olteniei. Vîntul a suflat slab, pină la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 23 de grade la Cîmpulung. De- dulești și Polovragi și 32 grade la Huși, Tecuci și Călărași. In Bucu

teatre
• Teatrul Mic (la rotonda scrii
torilor din Cișmlglu) : Amintirea 
scriitorilor — spectacol de sunet și 
lumină — 20.
e Teatrul evreiesc de stat : Scri
sori pe portativ — 18,30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : In gră
dina bucuriilor — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară din parcul Heră
strău) : Nota zero la purtare — 20. 
® Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,38.

cinema
O Omul din Londra î LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
© Alo, taxi : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
© A fost odată un Hollywood : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20,15.
© Evadarea : SCALA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,45, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GRĂDINA LUCEAFĂRUL —
19.30,
© Epilog Ia graniță î CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20r30, DACIA — 9; 11,15; 13,30;
F ,45; 18; 20,15, MOȘILOR — 15,30;

d.
Hello, Dolly ; MOȘILOR — 9;

12.30, la grădină — 19,30.
o Scufundare la mare adîncime : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 5190) — 17,15; (5191) — 20,15, 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 20,45, la grădină — 19.45, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, MODERN — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. STADIONUL 
STEAUA — 19,45.
O Primăvară tristă : UNIREA — 
16; 18, la grădină — 20.
© Infrîngerea lui L. Wilkisdn : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.
0 Tăcerea doctorului Evans î

(Urmare din pag. I)nutrețuri combinate", „miercuri : combinatul porcin", „joi : stațiile de pompare", „vineri : atelierul- școală", „simbătă : I.A.S. Nazar- cea", „luni : nutrețuri combinate"... și așa mai departe, săptămini și luni de zile. Ne spune :— N-avem faima marilor centre economice, dar cind valoarea producției globale realizate pe teritoriul de care răspunzi crește în 5 ani de 6 ori, nu se poate să nu simți pe umerii tăi o mare răspundere. Da, mă interesez îndeaproape de ce se întîmplă in unitățile economice. Nu dau telefoane și nu aștept ședințele de analiză.— De fapt, consiliul popular, comitetul comunal de partid răspund de înfăptuirea unitară a politicii economice pe teritoriul localității.— Și de legalitate. Și de ansamblul realizărilor, neputîndu-se mulțumi cu rezultate bune într-o parte și slabe într-alța. Și colo și colo, tot prestigiul așezării noastre e în joc, aceeași răspundere o au locuitorii față de patrie, indiferent de firma de la poarta unității.— Și cu atit mai mult reprezentantul lor, primarul.— Da. Funcția de primar oferă posibilitatea legăturii între domenii foarte diferite de activitate și decizie. Cum e, spre exemplu, legătura dintre condițiile de viață și rezultatele economice. Consiliul popular, primarul au, trebuie sa aibă, această perspectivă și să valorifice concluziile ei.— Am observat in agenda dumneavoastră de mai multe ori scris și apoi șters și iar scris cuvîntul „apartamente". Asta pe un interval de cîteva luni.— Mai demult ?— Da, mai demult.

Harrison, subdirector general al UNESCO. Dînd o înaltă apreciere mesajului adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a relevat importanța conținutului acestuia, care pune accent pe responsabilitatea socială ce revine oamenilor de știință in a duce mai departe cuceririle științei și de a avea grijă ca aceste cuceriri să fie folosite în scopuri juste.E lesne de înțeles de ce Organizația mondială de sisteme generale și cibernetică — a subliniat în continuare vorbitorul — a ales Bucureștiul pentru sediul conferinței. Școala română de cibernetică și-a ciștigat o reputație internațională deosebită și ne întîlnim aici sub înaltul patronaj al președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.După ce a relevat preocuparea UNESCO pentru stimularea cooperării internaționale și sprijinirea statelor membre în dezvoltarea lor social- economică și culturală, vorbitorul a apreciat că dezbaterile din cadrul reuniunii vor fi importante atît pentru dezvoltarea științei, cît și pentru binele omenirii.La rîndul său, John Rose, director general al- Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică, subliniind importanța mesajului adresat reuniunii, a spus : Pentru mine, președintele Republicii Socialiste România este un om de mare curaj, de o energie neobosită, plin de inițiativă și spirit întreprinzător.îmi face mare plăcere să constat că și-a găsit timpul să ne trimită un mesaj de încurajare, un mesaj de o profundă gîndire. de preocupare a- dîncă pentru viitorul omenirii, un
rești ! vremea a fost călduroasă, cu cerul variabil. Spre seară s-au produs înnorări accentuate și s-au semnalat averse de ploaie. Temperatura maximă a fost de 31 grade.Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 și 30 august. în țară : vreme în general călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în vestul și nordul tării, unde pe alocuri se vor semnala ploi de scurtă durată. în rest, ploi izolate. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 grade. iar cele maxime între 24 și 30 grade. în București : vreme relativ călduroasă. Cerul va fi variabil, favorabil ploii de scurtă durată. Vîntul va sufla slab, pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

DRUMUL SĂRII — 15,30: 18; 20,15. 
© Emigrantul : FESTIVAL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 18; 20,15, PATINOARUL „23 
AUGUST" — 19,45.
o Nu te voi iubi : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
© Piaf : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,36.
• Program pentru copii : DOINA
— 9,45.
© Franzeluța : DOINA — 11,15;
13,15; 15,30.
© Extravagantul domn Deeds î 
DOINA — 17,45; 20. . .
• Nu iese fum fără foc : a TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 19,30.
© Defileul legendelor uitate : 
MUNCA — 16; 18; 20.
© Omul din Laramie î EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Balul de sîmbătă seara î COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Ziua cea mai lungă : GRIVIȚA 
— 9; 12,30: 16; 19,30, GRADINA
MODERN — 19,30.
o Sperietoarea : BUCEGI — 15,45;
18, la grădină —- 20.
© Incredibilele aventuri ale unor
italieni în Rusia : LIRA — 15,30;
18, la grădină -- 20.
G Piedone — comisarul fără
armă : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15,. 
VITAN — 15,30; 18, la grădină —20. 
© Toamna bobocilor : FEREN
TARI — 20,15.
© Articolul 420 : FERENTARI — 
14; 17,15.
O Ultima zăpadă de primăvară : 
COTROCENI — 14; 16; 18: 20.
• Actorul și sălbaticii : CRIN- 
GAȘI — 16.
• Toamna cheyennilor : PACEA
— 15,30; 19.
O Al patrulea mire : RAHOVA — 
16; 18.
© Lanțuri : AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină —
20,30.
© întoarcerea lui Colț Alb : STA
DIONUL DINAMO — 19.30.
© Pe aici nu se trece : PRO
GRESUL — 15,30; 19.
© Strălucirea soarelui : ARTA — 
15,30; 17,45, la grădină — 20. MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Cîntecul Norvegiei : POPULAR
— 15,30; 19.
• Legea preriei : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20.
O Pîine și ciocolată ; GRĂDINA 
TITAN — 19,45.

— Era situația cu Combinatul porcin. Vă dați seama? 13 000 tone de carne, peste 100 000 de animale planificate anual, iar producția... mergea pe pierderi. Cum să ai stare ? De ce, de ce și iar de ce ? Dacă mai răsfoiați găseați acolo niște însemnări, ori poate le-am aruncat, oricum cifrele le visez și noaptea. Acum vreo doi ani, pe cele aproximativ 500 locuri de muncă ale combinatului se perindau anual cite 1 200—1 300 de oa

meni. Intolerabil. Și de ce ? Oamenii făceau naveta, comuna era mică, n-aveau unde locui. Am construit 3 blocuri cu cite 76 de apartamente, situația s-a ameliorat, dar nu eram mulțumit. Era și nu era o rezolvare. Ba o treceam, ba o tăiam din carnet. Fondurile fuseseră însă epuizate. Pe de altă paște erau cerințele. Și credeți că nu s-a găsit soluția ? Numai cind nu vrei nu găsești. Exista pe teritoriul nostru imobilul unui fost grup școlar, rămas nefolosit, despre care ne obișnuiserăm cu gindul că o să se dărîme intr-o zi. I-am ciocănit pereții, am chemat și constructori și am constatat că să fim noi sănătoși cit are de gînd construcția să mai dureze. A ieșit din el încă un bloc, cu 100 de apartamente. De-aici însemnarea din carnet......Cind Nicolae Dumitrașcu a fost ales primar la Frecătei. in Insula Mare a Brăilei, și-a cumpărat o lansetă scumpă, cu gindul că nu se 

mesaj vizionar. Pe bună dreptate, în acest mesaj se pune accentul pe bunăstarea oamenilor și a omenirii, fără să se țină seamă de rasă, origine, de convingeri. Nu pot să închei fără să exprim recunoștința mea profundă Excelenței Sale președintelui Republicii Socialiste România. Mesajul domniei sale este un far călăuzitor al acestui congres, care ne dă un ajutor imens.In cadrul congresului, care se desfășoară între 26—29 august, vor avea loc simpozioane, dezbateri pe secțiuni, mese rotunde în forum deschis.Prima zi a lucrărilor a fost marcată de două simpozioane, avînd ca teme : „Cibernetica economică și conducerea" și „Teoria sistemelor".în cursul după-amiezii. Institutul central de conducere și informatică a organizat o masă rotundă cu tema „Dezvoltarea informaticii în următorii 25 de ani". Discuțiile s-au axat asupra perspectivelor informaticii, tendințelor ei de dezvoltare în direcția perfecționării mijloacelor ei, în scopul elaborării unor prognoze cît mai bune.De asemenea, a avut Ioc o întîlnire a grupului european de lucru pentru sisteme „Fuzzi".
★în holul Academiei de studii economice a fost deschisă o expoziție internațională de carte, care reunește lucrări în domeniul sistemelor generale și ciberneticii. Alături de edituri din țara noastră, expun instituții din numeroase state participante la congres. (Agerpres)

Campionatele de na tație
LA PROBELE FEMININE-ACELEAȘI PERFORMERE 

DE LA RECENTA BALCANIADĂAtmosferă' tinerească atît în piscina din parcul Dinamo, cît și în tribunele care o înconjoară ; nici nu-1 de mirare — majoritatea concuren- ților și înotătorilor sînt încă de vîrstă școlară. Totuși, se cade să reamintim elevilor bucureșteni. dar și profesorilor lor de educație fizică și sport, că au acces gratuit în tribunele frumoasei piscine, invitîndu-i deci să participe în număr cit mai mare, astăzi, la finalele ultimei zile a campionatelor naționale.Ieri s-au disputat 10 probe, cinci finale feminine și cinci finale masculine. Toate probele pentru fete au fost cîștigate de înotătoarele de la Dinamo, aceleași care cuceriseră laurii la recenta Balcaniadă? 'Maiirîntîi, e vorba, firește, de' Anca Groza, cîș- tigătoare a două titluri naționale, la 200 m delfin (2’24”7) și la 400 m mixt (5’26”6) ; apoi, de surorile Daniela Georgescu (200 m liber — 2’17”5) și Anca Georgescu (100 m bras — 1’19”1). Dinamovistele au mai ciștigat
Au început întrecerile mondiale de canotaj masculinLONDRA 26 (Agerpres). — La Nottingham (Anglia) au început ieri campionatele mondiale masculine de canotaj academic. Echipajul de schif 4 fără cirmaci al României (Georgescu, Simion. Gali, Nistoroiu) s-a calificat pentru semifinale, situîn- du-se pe primul loc, in seria a II-a, cu timpul de 6’40”82/100. Pe locurile

Primul teleferic de mare capacitate 
din Munții BanatuluiPe un traseu pitoresc ce urcă spre Muntele Mic, unde se află o mare zonă de agrement și sporturi alpine, îndrăgită de numeroși turiști din țară și de peste hotare, se construiește primul teleferic de mare capacitate din Munții Banatului. Noua instalație, care poate transporta spre înălțimile înzăpezite de pe Muntele Mic 304 persoane la fiecare urcare, ur

mai desprinde de comună. De rămas. a rămas, practic, toate zilele in sat. dai' undita n-a apucat s-o înmoaie în Dunăre. Agenda e mereu încărcată : „sistematizare, vapor cu materiale, rețea de apă. TV, de aliniat gardurile, frizerie, of — telefoanele 1. unde punem grîu ? (din nou) sistematizare, (din nou) TV...“.— Văd adesea notat „TV". E vorba de emisiuni preferate ?— Da’ de unde ! M-a surprins că 
„Cartea primarilor"

oamenii din Frecătei. deși ar fi a- vut bani, nu cumpărau televizoare. De ce peste tot și la noi nu ? Rezerva pornea de Ia faptul că n-aveam un atelier de reparații. Noi sîntem „în baltă" iar cind... se în- . moaie asfaltul nu prea mai ieșim de aici. Țăranul are firea chibzuită și se gîndește cum i-ar sta atîția kilometri cu televizorul în camion, apoi pe bac, peste Dunăre ș.a.m.d. Deci, am pus căruța înaintea cailor, am trimis un tînăr să se califice și am deschis atelier de reparații pe loc. Satul s-a umplut de antene.— Și sistematizarea ?— Sistematizarea și griul au fost principalele probleme cu care mi-am început mandatul. Oamenii nu pricepeau ce-are balta cu sistematizarea și de ce trebuie să se-a- puce ei să mute gardurile aici. în împărăția spatiilor libere. Aleargă primarule, din om in om. 6 sate

Tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului, a primit, marți, pe James Harrison, subdirector general al UNESCO, a- flat în țara noastră cu prilejul Congresului internațional de cibernetică și sisteme.în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost discutate probleme ale colaborării în domeniul învățămîntului și științei între România și UNESCO.
★Tovarășul Mihai Dalea. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., a primit, marți dimineața, delegația de activiști ai Asociației de prietenie sovieto-română. condusă de E. I. Si- zenko. secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S.. denutat în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R.. care, la invitația Consiliului General A.R.L.U.S.. a participat Ia festivitățile organizate în tara noastră cu ocazia celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat V.I. Drozdenko, ambasadorul. U.R.S.S. la București.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului relațiilor externe al Boliviei. Alberto Guzman Soriano, pentru felicitările transmise cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a țării sale.

ți ștafeta de 4 x 100 m liber (4’27”9). în probele masculine, situația s-a schimbat : numai Ion Miclăuș de la Dinamo a învins la 200 m delfin (2’16”6), in schimb, s-au impus, in patru întreceri, băieții de la Steaua. Astfel : Marian Slavic, la 200 m liber (1’59”2), Dietmar Wetterneck, la 400 m mixt (4’57”). Octavian Ressler, la 100 m bras (1’10’T) și ștafeta 4 x 100 m liber (3’47”5).O remarcă se cuvine grupului de foarte tinere înotătoare ploieștence, de la Petrolul și de la școala sportivă. cu prezente pline de promisiuni în probele finale desfășurate ieri. De asemenea, evidențiem participarea sportivilor și sportivelor de la școala generală nr. 54 din seCț.brulvȘ (București, la șapte dintre cele 'zece finale ’desfășurâte'ieri’.'Astăzi, îi așteptăm pe amatorii’ denatație la piscina Dinamo, de la ora17. la ultimele probe finale ale campionatelor.
V. M.

următoare s-au clasat : Anglia — 6'49”46/100 ; Olanda — 6’51”57/100 ; Irlanda — 6’53”31/100 ; Ungaria — 7’02”22/100. S-au mai calificat în semifinalele acestei probe echipele U.R.S.S. și R.D. Germane. Echipajele românești de 2 plus 1, 2 fără cirmaci și 4 plus 1 vor trebui să participe la recalificări.

mează să fie dată in folosință încă în toamna acestui an. Tot aici s-a construit un frumos hotel alpin cu 9 niveluri și 306 locuri în camere confortabile, care va oferi, în curind. găzduire primilor oaspeți. Un alt hotel turistic cu 350 de locuri se ridică la Poiana Mărului. adevărată perlă a munților din Banat.(Agerpres)
întinse pe 36 de kilometri, cu oza- lidele în servietă. Pină la urmă au înțeles toti. Era vorba nu numai de aspectul așezării, ci de teren, de a- ceastă avuție neprețuită și. în esență. de legalitate.— Iar griul ?— Grîul.„ ca griul. Să dăm producție mare si iar producție mare. Din ce ? Din gîndire. Spune-ti părerea și tu. inginerule. că de-aia primești remunerație, spuneti-o și matale, moș Vasile, că de-aia te-ai 

gîrbovit pe glie, și-atunci dă și pă- mintul. Și — de ce să mint ? — ne dă......Nu din prejudecăți sau din Impolitețe am lăsat-o la urmă pe Rozalia Lucaciu. Primărița comunei Florești. suburbană a municipiului Cluj-Napoca, aflată la întiiul ei mandat de acest fel. a participat la campania electorală cu un atu aparte. Purta cu dînsa. intr-un superb efort. încă o viață. Și cam în același timp cu alegerile a dat naștere celui de-al treilea copil. Așa că și-a început mandatul cu oarecare întîr- ziere. ceea ce a amplificat pjireă energia acestei mame-om politic. Debutul primăriței a convins in ci- teva zile : „2 iunie : Ce-i cu str. Poligonului ?“ ; „5 iunie : Nisip și balastru pe str. Poligonului" : „6iunie: început pavajul pe str. Poligonului" : „10 iunie : terminat pavajul pe str. Poligonului".Alte însemnări : „Podeț ne str.

Marti, la Asociația de drept internațional și relații internaționale — A.D.I.R.I., Hisham Rifai. șeful secției de studii politice și al serviciului consultativ din Departamentul pentru problemele politice ale Consiliului de Securitate al O.N.U., a vorbit în cadrul unei mese rotunde despre unele aspecte actuale privind activitatea Secretariatului O.N.U. Au participat profesori universitari, cercetători din institutele Academiei, funcționari din Ministerul Afacerilor Externe.
★La Teatrul Național din Capitală s-a deschis marți o expoziție de design finlandez. Sînt expuse cârpe- te specific finlandeze, textile, mobilier, articole de sticlă, ceramică și metal, bijuterii, jucării și afișe.în alocuțiunile rostite cu acest prilej, Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste. și ministrul Teuvo Varjas, din partea guvernului finlandez, au relevat însemnătatea acestei manifestări care se înscrie în cadrul programului de schimburi culturale dintre cele două țări.Au participat loan Botar, secretar general al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, membri ai comitetului de conducere al Asociației de prietenie româno- finlandeze.Au fost de fată Pentti Suomela, ambasadorul Finlandei Ia București, Seppo Siren, secretar al Asociației de prietenie Finlanda-România, membri ai ambasadei.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice, alți membri ai corpului diplomatic, un numeros public.(Agerpres)

În cîteva rînduri
Campionatele mondiale 

de ciclismCicliștii polonezi Janusz Kotlinski și Banedikt Kokot au cucerit medalia de aur în proba de tandem la campionatele mondiale de velodrom de la Rocourt-(Liege). în finală, noii campioni au întrecut cuplul Vackar, Vymazal (Cehoslovacia).Proba feminină de urmărire individuală a revenit olandezei Cornelia van Osten. cronometrată pe distanta de 3 000 m cu timpul de 4’06”15/100. Medalia de argint a fost cîștigată de americana Mary Reoch.
TENISTurneul internațional feminin de tenis de la Harrison (S.U.A.) a fost ciștigat de jucătoarea americană Chris Evert, învingătoare cu 6—0, 6—1 în finala susținută in compania englezoaicei Virginia Wade.Finala probei de simplu bărbați din cadrul turneului de tenis de la Chestnut Hill (Massachusetts — SltZ'Â.) W \>a juca înfreVl?j5rn’BOrg1- și Guillermo Vilas. în semifinale, .Borg l7a eliminat cu 6—3, 6—7, 6—3, 6—0 pe australianul John 'Alexander, iar Vilas l-a învins cu 4—6, 6—3, 6—0, 6—4 pe americanul ArthurAshe.La South Orange a continuat să plouă torențial, astfel că organizatorii s-au văzut nevoiți să amine cu încă 24 de ore ultimele partide ale a- cestui turneu de tenis în care finala de simplu femei se va disputa între româncele Mariana Simionescu și Virginia Ruzici, iar la simplu bărbați, Ilie Năstase îl va întîlni pe Bob Hewitt.

ATLETISMProba de aruncarea suliței din cadrul concursului atletic de Ia Varșovia a revenit sportivului român Gheorghe Megelea cu rezultatul de 79.40 m. Alte rezultate : 100 m plat bărbați : Novosz (Polonia) 10”35/100; greutate bărbați : Komar (Polonia) 20.44 m ; greutate femei : Stoianova (Bulgaria) 19,37 m ; românca Valentina Cioltan s-a clasat pe locul al doilea cu 18,21 m ; 1 500 m feminin : Ludwikovskaia (Polonia) 4’15”6/10.
PRONOSPORTCÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 24 AUGUST 1975Categoria 1 : (13- rezultate) 1 variantă 50 la sută a 16 569 lei și 17 variante 10 la sută a 3 314 lei.Categoria a 2-a : (12 rezultate)51.65 variante a 1 596 lei.Categoria a 3-a : (11 rezultate)626,80 variante a 197 lei.

Muncitorilor — reparat". „Drum de hotar pentru transportul recoltei — efectuat". „Școala din Luna de Sus începută de 4 ani ; neterminată. De ce ? Se va termina maximum pină la toamnă", „I. I. nu-și' îndeplinește îndatoririle de producție, deși a fost prevenit. Amendat".— Văd notate citeva amenzi. Nu1- au surprins pe oameni ?— Ce să-i surprindă ? Că sint corectă ? Eu nu tin parte nimănui. Legea e lege și dacă n-o respecți întocmai nu mai ai nici un prestigiu.Prestigiu] Rozaliei Lucaciu este incontestabil. Dar n-a fost dobîn- dit cu chitanțierul de amenzi. Și nici numai prin rezultatele edilitare. Activitatea, atitudinea ei. alcătuiesc un tot care se confundă cu însăși viata comunei. în noaptea de2— 3 iulie ploua cu găleata șicanele Someșului se umflaseră primejduind unele case. Cățărată pe un tractor, în pantaloni și cizme, primărița Rozalia a alergat de la o poartă la alta prin zona amenințată, mobilizind oamenii, organizînd cu succes măsurile de salvare. La 17 iulie episodul s-a repetat în satul Luna de Sus. Văzut, acționat, rezolvat... încă un punct bifat în posibila carte...Primii gospodari ai fiecărei așezări. Oameni destoinici, neobosiți, oameni frămîntați ceas de ceas de îndeplinirea exemplară a mandatului încredințat de alegători, animați de convingerea că fiecare însemnare din programul preocupărilor lor are dimensiunile interesului larg, obștesc. Să-i ajutăm, ca oameni și cetățeni, să scrie în dreptul fiecărui punct : rezolvat !
Serqiu ANDON
și corespondenții „Scînteii"

Excelenței Sale Domnului- TAKEO MIKI
Primul ministru al JaponieiAm aflat cu mîhnire despre pierderile umane și materiale provocate de taifunul „Phyllis".Vă rog să primiți, din partea guvernului român și a mea personal, sincere sentimente de compasiune pentru familiile afectate de calamități.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc sincer Exfcelenței Voastre pentru călduroasele salutări transmise cu ocazia celei de-a treia aniversări a Republicii. Sri Lanka. îmi face multă plăcere să-mi reamintesc de calda ospitalitate de care m-am bucurat în timpul vizitei mele în România și am convingerea că relațiile prietenești existente intre- Sri Lanka și România vor continua să se dezvolte în interesul popoarelor celor două țări ale noastre.
SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE

Prim-ministru
al Republicii Sri Lanka

Manifestări consacrate 
zilei de 23 AugustMOSCOVA. — La cinematograful „Dovjenko" din Kiev au fost inaugurate „Zilele filmului românesc", acțiune ce se înscrie în cadrul manifestărilor organizate in capitala U- crainei în cinstea celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă. La festivitatea ce a avut loc cu acest prilej au participat K. P. Kukalasvili, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie al Ucrainei, alte oficialități ucrainene, precum și o delegație de cineaști români.RABAT. — Postul de radio Rabat 

a prezentat un amplu comentariu referitor la însemnătatea zilei de 23 August. Au fost transmise, de a- semenea. programe de muzică simfonică si populară românească.LIBREVILLE. — între 19 și 24 august s-au desfășurat „Zileie României în Gabon". Au fost deschise expozițiile „Personalități ale științei și culturii românești" și „Aspecte din realizările Republicii Socialiste România". Totodată, la Ambasada țării noastre din Libreville a. fost organizată o conferință de presă.
Pe ogoarele Anatolies

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIEagn-Po-de prefectură Polatli

Călătorind între Ankara și Yassi- hoyuk, anticul Gordion, unde, potrivit legendei, Alexandru cel Mare a „dezlegat" printr-o lovitură de sabie vestitul nod gordian, ajungi, după 40 de kilometri de serpentine strînse, peste dealuri, într-o cîmpie vastă, cu sate de gospodari și ogoare rodnice.La un moment dat, privirea îți este atrasă de silueta unui tractor ce întoarce brazda chiar la marginea drumului. Imaginea o reîntîlnești după cițiva kilometri. Ești tentat de 
■ â intra in vorbă cu tractorisWl? Im- ‘ presia că te afli în fața unui „Universal" românesc devine îndată certitudine.— Cum merge tractorul ?— Grozav, fac două ture, în timp ce vecinii fac numai una — răspunde fermierul, oprind în brazdă.— Unde l-ați cumpărat ?— La centrul de dotare a culturii din latli...Reședința este un oraș agricol cu 20 000 de locuitori și plin de animație. „Centrul de dotare" se află într-o clădire modernă, cu vitrine mari, în care sint expuse diferite tipuri de tractoare și alte mașini agricole. Nu era însă nici un exemplar din România. „Am primit 16, dar s-au vîndut toate — explică directorul. Țăranii spun că sint puternice și iuți. După cite știu de la Ankara, tractoarele venite din România au fost distribuite în 18 regiuni și au fost imediat achiziționate".Anterior, la Ankara, consilierul Cuneyt Olgak, de la Organizația de stat a planificării, ne expusese.. într-o convorbire, preocupările autorităților turcești în domeniul agriculturii. Turcia dispune de o suprafață agricolă de peste 58 milioane hectare, Două treimi din populația țării continuă să trăiască din agricultura, care contribuie cu aproape 25 la sptă la formarea venitului national. Tocmai de aceea, al treilea plan cincinal economic, în curs de înfăptuire, pune un accent deosebit pe continuarea și intensificarea eforturilor de modernizare și dotare tehnică a acestui sector cu importante perspective de dezvoltare. Au fost obținute progrese în sporirea randamentului. îmbunătățirea calității culturilor și raselor de animale, in extinderea suprafețelor irigate sau drenate, în aprovizionarea cu îngrășăminte, insecticide, tractoare și utilaje, ca și in crearea unei industrii autohtone de prelucrare a produselor agricole. Dacă in 1974 industria chimică națională a asigurat 1,9 milioane din cele 3.2 milioane tone îngrășăminte artificiale consumate, pentru 1975 s-a planificat ca aportul

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală O Oameni de sea
mă : Grigore Antipa © Lite
ratura română : Răscoala — 
de Liviu Re’oreanu (întîlnire 
cu interpreții personajelor).

10,00 Matineu de vacanță. „Ursule
țul și anotimpurile" — spec
tacol prezentat de Teatrul de 
păpuși din Alba-Iulia.

10.30 Muzică populară.
10.55 Muzee și expoziții.
11,15 Anotimpul tinereții — Muzică 

ușoară.
11,35 România anului ’80. Film do

cumentar de montaj.
11,50 Telex.
11.55 închiderea programului.
16.30 Tcleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Finalele campionatelor Româ

niei la natație (senidri). 
Transmisiune directă de la 
bazinul Dinamo.

18,05 Ateneu popular TV © Arta 
amatorilor : Dimensiuni ac
tuale și perspective O Ar
tiștii amatori în viața uzinei 
lor. Documentar realizat la 
întreprinderea ..Tricodava" 0 
Reporterii Ateneului popular 
TV relatează © Microanche- 
ta emisiunii ; Casa de cultu
ră în sezon estival © Muzeul 
— modalitate de informare 
și educare patriotică și este
tică a maselor o Cenaclul

PRAGA. - Uzinele „Kablo" din centrul siderurgic Kladno au organizat, la Casa orășenească de cultură a sindicatelor, o adunare festivă la care au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace,; ai organelor orășenești de partid și de stat, un mare număr de salariați. Au luat cuvîntul președintele Comitetului de partid al uzinelor „Kablo", Frantisek Novak, directorul general, Rudolf Lev, și ambasadorul României la Praga, Teodor Haș.BOGOTA. — La Ambasada română din Bogota a avut loc o conferință de presă, la care au participat șeful de presă de la Președinția Republicii, redactori de la ziarele și revistele centrale, de la posturile de radio și televiziune din Bogota. Ambasadorul țării noastre, Dumitru Moianu. a vorbit despre însemnătatea zilei de 23 August,LOURENQO MARQUES. - Radiodifuziunea mozambicană a organizat, intre 21 și 24 august, Festivalul muzicii românești.

producției autohtone să sporească la 2,7 milioane tone, prin extinderea combinatelor chimice existente, precum și prin intrarea în funcțiune a altora noi. Combinatele de la Samsun și Elazig — a ținut să sublinieze interlocutorul — au fost construite cu utilaj românesc.Al treilea plan cincinal prevede trecerea la înfăptuirea a peste 80 de mari proiecte vizînd dezvoltarea intensivă a agriculturii. între altele, în strînsă corelare cu politica națională de sporire a producției de energie w 1 felbctrică, 'ptăn* '"ddnstruirea de*'noi baraje și hidrocentrale, s-a stabilit ca obiectiv irigarea anuală ă cite 130 00ff ;de heătâre; îndeosebi in cîrri- piile Bafra și Harran, in zonele de stepă din Anatolia centrală și de sud- est, în regiunile apropiate Mării Negre și Mării Marmara. De mare importantă este considerată aprobarea investițiilor pentru construirea. la Tarsus, a unei fabrici care va produce 7 000—8 000 de tractoare pe an.Desigur — a ținut să sublinieze specialistul turc — realizarea unor asemenea proiecte este concepută în raport cu nevoile și capacitățile actuale ale țării, dar și prin prisma perspectivelor largi de colaborare pe care Turcia le are cu celelalte state. Din acest punct de vedere. România este considerată un partener exemplar.Și, spre satisfacția comună, bunele rezultate ale colaborării româno-turce sînt confirmate plenar nu numai de tractoarele românești, care sporesc forțele țăranilor anatolieni. dar și de concluziile desprinse în timpul recentelor vizite la București ale unor personalități politice și de stat din Turcia. înțelegerea de colaborare și cooperare științifică, tehnică și economică, semnată, la 16 august, de miniștrii agriculturii ai celor două țări, este o ilustrare elocventă în acest sens. „Acest document — declara ministrul Korkut Ozal, la înapoierea în patrie — stabilește construirea unui sistem permanent de colaborare Intre Turcia și România, care se va extinde in diverse domenii, de la industria alimentară pînă la producerea de utilaje și mașini agricole". Sînt cîteva exemple ale colaborării rodnice statornicite între România și Turcia, în spiritul stimei reciproce, al bunei vecinătăți. Ele atestă, in același timp, perspectivele favorabile ale dezvoltării acestor relații, corespunzător aspirațiilor de progres și pace ale celor două popoare.
Ion BADEA

Ankara

literar al Ateneului popular 
TV.

18,45 Tragerea Pronoexpres.
18,55 Tribuna TV. Dinamica creș

terii productivității muncii în 
economia națională (III)

19.20 1C01 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV. © Co

merțul exterior și exigențele 
echilibrului economic. Invita
tul emisiunii, Nicolae Nico
lae. ministru, secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economi
ce Internaționale o Bilanțu
rile energetice și reducerea 
consumului de energie și 
combustibil © Căsuța poșta
lă 1200 o Flash. Realizatorul 
emisiunii :• V. Verzeanu.

20.30 Teleclneniateca. Tn ciclul 
„Mari actori" : Katherine 
Hepburn $i Humphrey Bogart 
în filmul „Regina africană".

22,10 24 de ure.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2

20,00 Pagirti de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

20.25 Preferințele dumneavoastră 
muzicale sînt și preferințele 
noastre.

21.15 Telex.
21.20 Studio '75. Continuînd seria 

emisiunilor de prezentare a 
inițiativelor tinerilor din Ca
pitală în cinstea Congresului 
al X-lea al U.T.C., interlocu
torii noștri vor fi tinerii dia 
sectorul 6.

21,50 Roman foileton : „Milioanele 
lui Privalov" — episodul I.

22,30 închiderea programului.
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Astăzi sosește la București primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, care, la invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, face o vizită oficială m țara noastră.Suleyman Demirel s-a născut în anul 1924, în satul Islamkoy, din provincia Isparta. în 1949, după terminarea studiilor la Universitatea tehnică din Istanbul, obține diploma de inginer de construcții civile. Urmează apoi, în Statele Unite, cursuri de specializare în hidraulică. Consacrîn- du-se profesiunii alese, a [ocupat funcții de răspundere in domeniul hidrotehnic — ramură modernă și vitală pentru economia Turciei ; astfel, în cadrul administrației pentru planificare și cercetări energetice, i s-a încredințat pregătirea mai multor proiecte_de centrale hidroelectrice, între 1952 și 1954 a condus construcția barajului Seyhan, după care este numit director al Secțiunii pentru baraje din cadrul Direcției Generale a lucrărilor hidraulice de stat. Din 1955 pînă în 1960 este director general al lucrărilor hidraulice.în viața politică, activează în rîn- durile Partidului Dreptății, al cărui președinte devine în 1964. în 1965 este numit ministru de stat și vicepre- mier. în toamna aceluiași an, în urma majorității obținute în alegeri de partidul său, devine prim-ministru, funcție pe care și-o menține și după alegerile din 1969, pînă în 1971, cînd demisionează.Suleyman Demirel revine în funcția de prim-ministru la 31 martie a- nul acesta, in fruntea unei echipe guvernamentale. sprijinită în Parlament de Partidele Dreptății, Salvării Naționale, Republican al încrederii și Partidul Mișcării Naționale.Șeful guvernului turc, personalitate marcantă a vieții politice a Turciei contemporane, este, de asemenea, autorul mai multor lucrări cu privire la viața politică din țara sa.Vizita in țara noastră a primului ministru Suleyman Demirel are loc în condițiile amplei evoluții ascendente a relațiilor de colaborare prietenească dintre România și Turcia pe multiple planuri — politic, economic, tehnico-științific, cultural. în dezvoltarea acestor relații, întemeiate pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, un rol deosebit de important l-au avut vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Turcia, în 1969, și vizita președintelui Republicii Turcia in România, în 1970. precum și recenta întîlnire, de la Helsinki, dintre președintele României și premierul Suleyman Demirel.Se cuvine, totodată, subliniat că vizita la București a premierului turcORIENTUL APROPIAT
• Negocierile privind un nou acord de dezangajare în Sinai 

într-un stadiu avansatTEL AVIV 26 (Agerpres). — Secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Henry Kissinger, a avut marți, la Tel Aviv, o nouă rundă de convorbiri cu echipa israeliană de negociatori, condusă de primul ministru Yitzhak Rabin. După cum s-a făcut cunoscut, dialogul a fost axat asupra examinării detaliate a propunerilor avansate, luni, de șeful statului egiptean, Anwar El Sadat, în perspectiva realizării urtui al doilea acord interimar de dezangajare militară a forțelor israeliene și egiptene din Sinai. La încheierea convorbirilor, șeful diplomației americane a declarat presei că Egiptul și Israelul au convenit în esență asupra noilor poziții pe care urmează să le ocupe trupele celor două țări în Sinai și că acordul in această problemă ar putea fi încheiat pină la sfîrșitul acestei săptămîni.Referindu-se la rezultatele obținute in timpul ultimelor convorbiri, vicepremierul și ministrul israelian 
de externe, Yigal Allon, a declarat la rîndul său : „Ne aflăm în prezent într-un stadiu avansat al negocierilor".CAIRO 26 (Agerpres). — In continuarea misiunii sale in zonă, Henry Kissinger a sosit marți seara la Alexandria, unde a fost primit de președintele țării-gazdă, Anwar El Sadat. La întrevedere a luat parte vicepremierul și ministrul de exter
na egiptean, Ismail Fahmi. Părțile au discutat ultimele propuneri israeliene relative la realizarea acordului interimar de dezangajare militară în Sinai și unele aspecte ale poziției israeliene în această problemă.
H EH O B Ei 13 H

Smbasadoral României în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus. a fost primit, la 26 august, de I. V. Arhipov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. In cursul convorbirii care a avut loc au fost discutate probleme de interes reciproc privind colaborarea și cooperarea economică dintre România și U.R.S.S.

Consultări în problemaReprezentantul în Ciprucipriotă.al secretarului general al O.N.U., Luis Weckman-Munoz, a avut o primă convorbire cu negociatorul cipriot grec. Glafkos Clerides, și cu negociatorul cipriot turc. Rauf Denk- taș, în vederea pregătirii celei de-a patra faze a convorbirilor interco-munitare.
Convorbiri iugoslavo-a- 

mericane. reședințele r.s.f. Iugoslavia. Iosip Broz Tito, a primit la Brioni delegația Congresului S.U.A.. condusă de Carl Albert, președintele Camerei Reprezentanților, aflată în vizită în Iugoslavia. Au fost abordate probleme ale raporturilor iugoslavo-americane pe multiple planuri, precum și aspecte ale situației internaționale actuale.

are loc în climatul determinat de încheierea cu succes a Conferinței ge- neral-europene, moment important în evoluția vieții politice pe continent, care deschide perspective noi tuturor statelor, tuturor popoarelor europene în vederea edificării, prin eforturi comune, a unei securități durabile, promovării unei colaborări rodnice. Convorbirile la nivel înalt româno- turce ce vor avea loc cu acest pril°j vor da expresie voinței celor două state de a acționa în spiritul documentelor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, în vederea identificării de noi direcții și forme de cooperare, care să permită ridicarea pe o treaptă superioară a raporturilor de conlucrare prietenească dintre cele două state. După cum este cunoscut, o parte integrantă a procesului de edificare a securității pe continent o constituie realizarea unor zone de bună vecinătate și înțelegere — o deosebită importantă prezen- tind'în acest sens transformarea Balcanilor într-o regiune a colaborării și păcii, potrivit intereselor comune de prosperitate și securitate ale popoarelor care trăiesc aci.Nutrind sentimente de prietenie față de poporul turc, apreciind personalitatea distinsului oaspete, poporul român îi urează un cordial „bun venit" în țara noastră și își afirmă încrederea că această vizită va stimula puternic relațiile bilaterale și colaborarea reciproc avantajoasă, va marca, totodată, un aport substanțial la edificarea unei Europe noi, la statornicirea trainică a unui climat de încredere, colaborare și bună vecinătate în Balcani, la cauza generală a destinderii, înțelegerii și păcii în lume.

CAIRO 26 (Agerpres). — Actualele negocieri progresează și declarațiile emanînd de la părțile direct implicate par încurajatoare — a declarat marți, la Alexandria, Tahsine Bashir, purtătorul de cuvint al Președinției egiptene. Relevînd că cele două părți au acceptat principalele linii ale a- cordului in proporție de 90 la sută, el a afirmat că acesta nu va putea fi realizat totuși decît în măsura in care va fi acceptat, de o parte și de alta, sută la sută. Purtătorul de cuvint a arătat că in cazul în care oficialitățile israeliene vor adopta o atitudine pozitivă față de ultimele propuneri egiptene ce le-au fost transmise luni de secretarul de stat american, Henry Kissinger, se. va putea trece la faza redactării definitive a textului noului acord și la examinarea formalităților de semnare a documentului și de aplicare a sa.Pe de altă parte, T. Bashir a precizat că cel de-al doilea acord de dezangajare în Sinai este, atit din punct de vedere legal, cît și politic, un acord strict militar, care, în contextul exploziv actual, va contribui la dezamorsarea situației din Orientul Apropiat, constituind un pas înainte in direcția păcii.WASHINGTON 26 (Agerpres). — Președintele Gerald Ford și-a exprimat speranța, -în cadrul unei conferințe de presă televizate, în orașul Milwaukee, statul Wisconsin, că Egiptul și Israelul vor realiza în cu- rînd un nou acord interimar de pace privind dezangajarea forțelor din Peninsula Sinai. Gerald Ford a apreciat că un acord de pace între cele două țări este „mult mai apropiat în prezent decît oricind în perioada recentă".
El EU B O B

ențiite de presă transmit:
La Pekin a avut Ioc’luni’âes” chiderea șantierului noii clădiri a Ambasadei României în R. P. Chineză. La solemnitate au participat Ma Wen-po. adjunct al ministrului de externe. Zhang Shu-shan. vicepreședinte al Comitetului revoluționar municipal Pekin, persoane oficiale din Ministerul de Externe. Ministerul Apărării Naționale. Ministerul Comerțului Exterior și din alte instituții centrale din țara-gazdă, ziariști. A luat parte, de asemenea, 

o delegație a tării noastre, condusă de Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. Ion Do- robantu. însărcinat cu afaceri a.i. al tării noastre la Pekin.. Au rostit" a- Iocutiuni Cornel Pacoste șl Ma Wen-po. în aceeași zi. Ciao Kuan- hua, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze. I-a primit pe Cornel Pacoste. în cadrul convorbirii s-a făcut un schimb de opinii asupra unor probleme bilaterale și internaționale de interes comun.

Conferința miriștilor afac^ilor extern fi linie neaiiniaîe a Măritiffliîmo Banei la lucrările mini
0 semnificativă recunoaștere a rolului României socia
liste în sprijinirea aspirațiilor de pace și progres ale 
popoarelor din țările în curs de dezvoltare, în instau
rarea unei noi ordini economice și politice internaționaleDupă cum s-a anunțat, capitala Republicii Peru, orașul Lima, este gazda unui important eveniment international — Conferința miniștrilor afacerilor externe din țările nealiniate. Această reuniune, care precede conferința la nivel înalt ce urmează să aibă loc în 1976, la Colombo, constituie un for deosebit de larg. La lucrări participă reprezentanți din 78 de țări în, curs : de dezvoltare, state nealiniate, precum și 18 delegații reprezentînd alte state, organizații sau mișcări de eliberare națională. Pe ordinea de zi a reuniunii se află probleme de cel mai larg interes ale situației internaționale actuale — în primul rind legate de consolidarea independentei și suveranității naționale a statelor, progresul economic și social al țărilor în curs de dezvoltare, pacea și colaborarea internațională.Opinia publică mondială urmărește cu atenție și interes lucrările care au început luni seara la Lima. date fiind rolul important și ponderea tot mai mare pe care o au în lumea contemporană țările în curs de dezvoltare, în genere statele lumii a treia — vital interesate în lichidarea definitivă a rinduielilor colonialiste și neocolonialiste. a politicii vechi, imperialiste, de dominație și asuprire. în statornicirea unor raporturi de echitate. întărirea solidarității și conlucrării intre state in vederea dezvoltării rapide a țărilor rămase în urmă economicește. corespunzător intereselor de pacb și prosperitate ale tuturor națiunilor.După cum s-a anunțat, ședința inaugurală a reuniunii s-a deschis printr-o cuvîntare a președintelui Republicii Peru, general de divizie Juan Velasco Alvarado, a cărei relatare o publicăm mai jos.în cadrul ședinței plenare a conferinței. desfășurată la hotelul „Cril- lon" din Lima, a fost luată în discuție propunerea Biroului de coordonare a mișcării nealiniatilor privind participarea unui șir de state și mișcări de eliberare la lucrările reuniunii. în acest cadru, plenara conferinței a hotărît, prin consens, ca P.omânia să ia parte la lucrări în car litate de invitată ; în aceeași calitate urmează să participe Australia, Austria. Costa Rica, Finlanda, Honduras si Portugalia.Invitarea României a fost primită

Cuvîntul inaugural al președintelui Perului, 
Juan Velasco Alvaradoîn discursul inaugural, președintela peruan, Juan Velasco Alvarado, s-a referit la o serie de aspecte ale problemelor care se ridică în fața umanității, pe plan politic și social-economic, apreciind că sînt necesare soluții integrale, la a căror elaborare participarea unitară a țărilor lumii a treia dobîndește un rol și o semnificație tot mai mari. în ultimele decenii, a arătat șeful statului peruan, viața politică internațională s-a schimbat profund. S-a consolidat o vastă mișcare de eliberare națională, care a condus la o fundamentală și ireversibilă rede- finire politică în lume, întărin- du-se în permanență voința de autodeterminare și de luptă împotriva tuturor formelor de dominație străină. „Istoria ultimelor decenii este istoria făuririi unei, noi conștiințe a popoarelor lumii a treia" — a subliniat președintele Alvarado. „Nu este posibil să continue a exista decalaje tot mai mari între o mare majoritate de state sărăcite și exploatate și o minoritate de țări care ocupă adevărate poziții privilegiate. Se impune o strategie unitară militantă a țărilor lumii a treia, pentru ca acestea să se elibereze cu adevărat de dominația străină în sectoarele economic, politic și cultural și să se realizeze transformările sociale și economice care să le permită redefinirea realității lor în spi- ritul justiției".

Dialogul privind viitorul constituțional al Rliodesiei in impasVICTORIA FALLS 26 (Agerpres).— Lucrările Conferinței consacrate viitorului constituțional al Rhodesiei au luat sfirșit marți, la Victoria Falls, punct situat la frontiera dintre Zambia și Rhodesia. La negocieri au participat o delegație a Consiliului Național African — care grupează mișcările de eliberare rhodesiene— condusă de Abel Muzorewa, președintele A.N.C., și o delegație guvernamentală rhodesiană, condusă de premierul Ian Smith.într-o declarație referitoare la re

Lucrările prismei confe
rințe europene consacrate 
economiei agricole au în- ceput la Uppsala, vestit centru u- niversitar si științific din Suedia. La dezbaterile acestui for științific participă 200 de delegați din 18 țări europene.

Convorbiri 
bodgiene. Ciu

chino-cam-En-lai, premierulConsiliului de Stat al R.P. Chineze, a avut, marți, o întrevedere cu Norodom Sianuk. șeful statului cambodgian. președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), Penn Nouth. președintele Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., primul ministru al Guvernului Regal de U- niune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), și Khieu Samphan, viceprim-ministru al G.R.U.N.C., comandantul șef al Forțelor Armate Populare de Eliberare Națională cambodgiene. j 

eu însuflețire în cercurile conferinței, un șir de reprezentanți ai statelor participante subliniind faptul că propunerea în acest sens a fost acceptată in unanimitate și fără nici o rezervă.De altfel, după anunțarea deciziei, delegația română a fost călduros felicitată de numeroase delegații, care au tinut să sublinieze că invitarea tării noastre dă expresie înaltei a- precieri de care se bucură România socialistă pe plan internațional, politica ei externă constructivă, strălucit promovată de președintele republicii, secretarul generai ai P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu.îh același sens, în declarațiile pe care ni le-au făcut un șir de personalități politice participante la reuniune, în discuțiile avute cu membri ai delegațiilor din țări de pe toate continentele, cu observatori și ziariști de la agenții și organe de presă s-a relevat că invitarea României reprezintă o recunoaștere a contribuției țării noastre Ia eforturile ce se depun pe plan internațional in vederea statornicirii unor relații noi, bazate pe echitate și justiție, menite să ducă la dezvoltarea tuturor tarilor, astfel îneît să fie lichidate decalajele existente între state, asigurîndu- se instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Totodată, numeroși observatori a- preciază că invitarea României constituie un aport la întărirea legăturilor de firească solidaritate dintre țările socialiste și statele lumii a treia. Pe aceeași linie se înscrie faptul că plenara conferinței a hotărît să primească noi membri în mișcarea țărilor nealiniate — state socialiste ca Republica Democrată Vietnam și Republica Populară Democrată Coreeană, precum și Republica Panama și Organizația pentru Eliberarea Palestinei.Tot luni, participanții au ales ca președinte al conferinței pe ministrul de externe al Republicii Peru. Miguel Angel de la Flor Valle.în aceeași zi. delegația română, condusă de M. Dinu, director în Ministerul Afacerilor Externe, a prezentat. împreună cu delegațiile statelor participante, salutul său președintelui Republicii Peru, general de divizie Juan Velasco Alvarado, și guvernului peruan.
Eugen POP

Lima, 26

în cuvîntarea președintelui peruan se accentuează, totodată, rolul e- fortului propriu, al capacităților de creație și de luptă autonome ale statelor în curs de dezvoltare. în acest context, discursul a înfățișat profundele transformări înfăptuite în Peru de către Guvernul revoluționar al forțelor, armate — recuperarea suveranității naționale asupra resurselor naturale, naționalizarea industriilor de bază și strategice, lichidarea sistemului latifundiar. introducerea controlului de stat în diferite sectoare ale vieții economice, elaborarea formelor și modalităților de participare a maselor populare la conducerea treburilor statului.
★Cu prilejul unei întilniri, cu corespondenții de presă acreditați la reuniunea din capitala peruană, ministrul de externe în G.R.P. al R V.S., Nguyen Thi Binh, după ce a denunțat tentativele făcute de forțele imperialiste de a slăbi unitatea și coeziunea mișcării țărilor nealiniate, a subliniat necesitatea ca țările nealiniate să promoveze cu consecvență lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru desființarea bazelor militare străine și a blocurilor militare agresive, să consolideze unitatea țărilor participante la această mișcare, să întărească solidaritatea cu țările socialiste, cu celelalte forțe revoluționare în vederea a- părării independenței, suveranității și a bogățiilor naturale.

zultatul convorbirilor. A. Muzorewa a arătat că A.N.C. consideră că primul ministru Smith a torpilat în mod deliberat conferința. Relevînd că dialogul constituțional se află in impas, președintele A.N.C. a subliniat că premierul, rhodesian a hotărît să pună capăt Conferinței constituționale pe care întreaga tară o aștepta cu interes. După o zi de concesii rezonabile făcute de Congresul Național African — a spus el — I. Smith a torpilat orice efort venit din partea noastră.

Un nou guvern în Bnh- 
leîn. Premierul Bahreinului, șeic Khalifa Ben Sulman Al Khalifa, a format un nou guvern al tării. în locul cabinetului care își prezentase recent demisia — s-a anunțat la Manama. Majoritatea membrilor actualului guvern au făcut parte din cabinetul precedent.

Decorarea cosmonauți- 
lor sovietici. Nikolai podgormi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a inminat. ieri, cosmonauților Aleksei Leonov și Valeri Kubasov, eroi ai Uniunii Sovietice, ■ Ordinul Lenin și medalia „Steaua de Aur", pentru realizarea cu succes a zborului cu nava spațială „Soiuz-19“, împreună cu nava spațială americană „Apollo". Aceleași decorații au fost înmînate și cosmonauților Piotr Klimuk și Vitali Sevastianov, eroi ai Uniunii Sovie

„România concepe documentele de la Helsinki 
ca deschizătoare de drumuri pentru realizarea
unor pași concreți in direcția dezarmării"

Intervenția șefului delegației române 
in Comitetul de dezarmareGENEVA 26 (Agerpres). — Lucrările Comitetului de dezarmare au intrat în faza lor finală, activitatea pe acest an urmind să se Încheie la 28 august.în ședința de marți a luat cuvîntul șeful delegației române, ambasadorul Constantin Ene. care a subliniat că dezbaterile comitetului nu au reușit să avanseze cituși de puțin către o soluție a problemelor de bază ridicate de cursa ’accelerată a înarmărilor și, în principal, a înarmărilor nucleare. împărtășind îngrijorarea ce se manifestă în legătură cu ineficienta comitetului, a arătat el, delegația română subscrie la necesitatea unei analize aprofundate de către Adunarea Generală' a O.N.U. a situației existente pe planul negocierilor de dezarmare și sprijină ideca unei sesiuni speciale a Adunării Generale pentru problemele dezarmării, idee susținută de reprezentanții Egiptului. Iugoslaviei șl Perului. Viitorul comitetului ne apare foarte sumbru — a spus vorbitorul — dacă acesta va continua să rămînă surd la îngrijorarea,creseîndă și generală pe care o provoacă coh- tinuarea nestingherită a cursei înarmărilor, dacă va continua să se mențină în afara profundelor mutații politice care au loc în lume, dacă nu se va adapta și nu va beneficia de ele.încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa (C.S.C.E.) marchează un spirit nou în relațiile internaționale, pune bazele unui amplu și profund proces de edificare a securității pe continent, cu implicații pozitive pentru pacea și securitatea internațională. Plecînd de la natura complementară a aspectelor politice și militare ale securității, delegația română concepe documentele semnate la Helsinki șî, în special, măsurile convenite în materie de creștere a încrederii ca deschizătoare de drumuri pentru realizarea unor pași concreți în direcția dezarmării.Avem în vedere, a arătat ambasadorul român, măsuri de dezangajare și dezarmare în Europa, întrucît pe acest continent se află concentrate cele mai puternice forțe militare și armamente din cîte a cunoscut istoria.Securitatea europeană trebuie privită în contextul larg al securității mondiale. Ea nu înseamnă o rezolvare a problemelor între diferite zone geografice sau între diferite blocuri. înfăptuirea securității și cooperării se referă deopotrivă Ia așezarea pe baze noi a relațiilor dintre state, indiferent dacă trăiesc în Vest, Est, Nord sau Sud.O importanță deosebită o prezintă, după părerea delegației române, faptul că, la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, s-auSuccesul pavilionului românesc Ia expoziția „Canea în slujba păcii și progresului”

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Co
respondentul nostru transmite : In 
capitala U.R.S.S. are loc expoziția 
internațională „Cartea în slujba păcii și progresului", manifestare bi
bliofilă, la care iau parte peste 500 
de edituri, organizații și firme din 
44 de țări.

Pavilionul României cuprinde 1500 
de volume de literatură social-poli- 
tică, filozofică, beletristică, de artă 
și științifică. încă din prima zi, vizi
tatorii expoziției au manifestat un 
deosebit interes pentru lucrările to
varășului Nicolae Ceaușescu apărute 
în țară și străinătate, precum și pen
tru documentele Congresului al XI- 
lea al P.C.R. și alte documente ale 
partidului nostru.

Tn cadrul concursului ce a avut loc 
cu prilejul expoziției internaționale, 
juriul a acordat medalia de argint 
volumului „Tinerețe fără bătrinețe 
— basme românești" (editura „Mi
nerva"), medaliile de bronz volume
lor „Descrierea Moldovei" de Dirni- 
trie Canteniir (editura „Kriterion"), 
„Geologia României" (Editura tehni
că), „Albumul botanic" (Editura ' di
dactică și pedagogică) și „Till Eulen- 
spiegel" (editura „Ion Creangă"). A 
mai fost acordată o diplomă specia
lă volumului „Flori de poezie străină 
răsădite în românește de Alexandru 
Philippide", (editura .,Emine seu"),.

tice. ca urmare a zborului cosmic de lungă durată Ia bordul stației orbitale „Saliut-4“ și pe nava „Soiuz- 18".faoramilt. Fondul kuweitian pentru dezvoltarea economică a țărilor arabe a acordat Marocului un împrumut de 20 milioane de dolari, egre vor fi utilizați pentru realizarea unor proiecte economice.
Devalorizare în Argenti

na. Guvernul argentinean a hotărît să devalorizeze moneda națională — pesoul — cu 4 la sută în schimburile sale cu dolarul american, a a- nuntat ministrul economiei. Antonio Cafiero. acțiunea fiind menită să favorizeze exporturile.
Accident aerian. Doua a_ vioane militare americane s-au ciocnit în timpul unei operațiuni de a- limentare cu combustibil în aer. în largul coastelor Scoției-. Accidentul s-a soldat cu moartea a doi din cei patru militari aflati la bordul aparatelor. Avioanele aparțineau portavionului nuclear „Nimitz". de cu- rind intrat în dotarea marinei americane. 

adoptat de comun acord, cu participarea a 35 de state, mai multe măsuri concrete menite să ducă la sporirea încrederii între state, infirmîn- du-se astfel teza potrivit căreia negocierea unor probleme mai delicate ar fi de resortul unor foruri restrîn- se. Conferința a demonstrat că rezolvarea acestora a fost posibilă tocmai datorită participării active a tuturor statelor interesate, cu drepturi egale și depline Este de datoria statelor participante la conferința europeană, membre ale comitetului, să promoveze în activitatea acestuia aceleași norme democratice de lucru, întrucît comitetul are mandatul să se ocupe de întreaga problematică a dezarmării, nu putem accepta practicile potrivit cărora acest organism trebuie să se limiteze numai la discutarea unor măsuri cu caracter preventiv, așa cum procedează în ultimii ani.Insistind în continuare asupra direcțiilor principale în care trebuie îndreptată activitatea comitetului, ambasadorul român a arătat că — valorificînd experiența pe care a acumulat-o și profitînd de condițiile politice prielnice existente — comitetul trebuie să examineze în paralel adoptarea unor măsuri menite să contribuie Ia edificarea în continuare a încrederii între state, Ia dezangajarea militară, Ia oprirea cursei înarmărilor, Ia dezarmare, în primul rînd in domeniul nuclear.Dezvoltarea încrederii și colaborării trebuie să ducă la lichidarea blocurilor militare opuse, la desființarea concomitentă a Pactului Nord- Atlantic și a Tratatului de la Varșovia. în procesul dezangajării militare trebuie acționat cu hotărîre pentru desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state în granițele naționale. în mod deosebit. sint necesare măsuri energice pentru retragerea armamentului nuclear de pe teritoriul statelor neposesoare de asemenea armament. Pe planul măsurilor de dezarmare se impun eforturi susținute . pentru trecerea la reducerea armatelor naționale, a armamentelor, a cheltuielilor militare.Pericolul proliferării armelor nucleare nu va putea fi înlăturat decît odată cu oprirea producerii acestui armament și cu trecerea la lichidarea lui. Atit timp cît va continua înarmarea atomică, alte țări vor trece la producerea de armament nuclear și nu vor exista mijloace de- a le împiedica de la aceasta.Stă în puterea noastră, a tuturor, dacă există voință politică necesară, să revitalizăm acest organism de negocieri, să-l facem să treacă peste propriile sale lacune și deficiențe, să acționeze în acord cu marile mutații care au loc astăzi în lume, a arătat, în încheiere ambasadorul român.
Houarî Boumediene 

si Aristides Pereira J
au vizitat pavilionul României 

la Tirgul internațional 
de la Alger

ALGER 26. — Corespondentul Ager
pres transmite : Președintele Consi
liului Revoluției și al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Houari Boume- 
diene, împreună cu Aristides Pereira, 
secretar general al P.A.I.G.C., pre
ședintele Republicii Insulele Capului 
Verde, aflat in\ aceste zile in Algeria, 
au vizitat pavilionul românesc de la 
Tirgul internațional de la Alger.

Cei doi președinți au dat o înaltă 
apreciere calității și modului de pre
zentare a produselor. Oaspeții au ur
mărit cu deosebit interes strungurile 
automate cu comandă-program, pre
cum și o serie de utilaje petroliere. 
Oprindu-se in dreptul machetelor 
instalațiilor de foraj-țiței la mari a- 
dincimi și de foraj-apă, președintele 
Houari Boumediăne a exprimat in
teresul tării sale privind asemenea 
agregate. In încheierea vizitei, cei doi 
șefi de stat au felicitat pe organiza
torii pavilionului românesc și pe re
prezentanții întreprinderilor noastre 
de comerț exterior pentru participa
rea bogată și foarte diversificată a 
țării noastre la Tirgul de la Alger.

Misiune portugheză 
pentru reglementarea 
situației din TimorLISABONA 26 (Agerpres). — Fostul ministru portughez pentru coordonarea interteritorială, Antonio de Almeida Santos, va conduce o misiune guvernamentală portugheză in Timor, pentru a negocia o reglementare a situației din acest teritoriu, a anunțat un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe de la Lisabona. Principalul obstacol în calea misiunii, a precizat aceeași sursă, îl reprezintă faptul că trupele portugheze din Timor au pierdut controlul asupra aeroportului de la Dili — capitala teritoriului.

SPANIA

Foști membri ai guvernului 
cer reforme democraticeMADRID 26 (Agerpres). — Un grup de personalități politice spaniole, între care figurează cițiva foști membri ai guvernului franchist, a dat publicității la Santiago de Compostela un comunicat care evidențiază „necesitatea unor reforme profunde și urgente in Spania" în vederea trecerii la un sistem democratic. Comunicatul a fost difuzat la încheierea reuniunii Consiliului director al Federației de Studii Independente (F.E.D.I.), societate cu profil politic, formată luna trecută.

DE PRETUTINDENI
• CAMPANIE OFICIA

LĂ ÎMPOTRIVA FUMA
TULUI. în luna septembrie, în Franța va fi Inaugurată o campanie avind drept scop „informarea oamenilor asupra pericolelor fumatului". Trebuie să arătăm deschis unei părți importante a populației riscurile la care se expune — a precizat Simone Veil, ministrul sănătății, anunțind proiectata acțiune. Studiind cu atenție concluziile medicilor în ceea ce privește efectele nocive ale tutunului, împreună cu numeroasele lucrări și statistici publicate pe această temă, ministrul sănătății consideră „nerezonabilă ignorarea semnalelor de alarmă lansate de specialiști".

•TEMPERATURA PÂ- 
MÎNTULUI RĂMÎNE 
CONSTANTĂ. ln timP “ In emisfera nordică temperatura medie în ultimii 35 de ani a fost în scădere — fapt care i-a determinat pe unii oameni de știință să prezică apropierea . unei noi ere glaciare — irft i” misfera sudică tendința e. contrară : în perioada 1935—1970, meteorologii neozeelandezi au înregistrat o creștere medie a temperaturii. cu 1 grad Celsius. Din măsurătorile efectuate de ei. precum și din datele înregistrate în America de Sud, Australia și Antarctica, s-a tras concluzia că. in ciuda oscilațiilor de, temperatură în . direcția nord-sud. temperatura medie a planetei noastre rămîne constantă.

• RESURSELE ENER
GETICE ALE AMERICII 
LATINE sînt, probabil, de două ori mai mari decît cele ale Statelor Unite, se afirmă intr-un studiu efectuat de un specialist al Centrului national, de cercetări din Reston (statul Virginia), la cererea Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină. Deși furnizează în prezent numai 9 la sută din producția mondială de petrol, țările situate la sud de Rio Grande dețin 19 la sută din regiunile bo- . gate in „aur negru". Studiul a- mintit citează Antilele si platoul continental al Argentinei ca zone adăpostind zăcăminte de petrol la fel de mari ca cele din Orientul Apropiat. '

• O STEA ÎN PLINA 
EXPLOZIE ? Un astronom de la Observatorul Kitt Peak, situat lingă Tucson (Arizona), a fotografiat pentru prima dată ceea ce ar putea fi o supernovă — o stea aflată în. plină explozie. Astrul se găsește in constelația Orion. Au fost realizate opt Imagini în care steaua apare de 1 000 de ori mai strălucitoare decit toate corpurile cerești din zona respectivă înregistrate pe peliculă in ultimii 20 de ani. Posibila supernovă se află la 1 500 ani-lumină de Pă- mint. S-a relevat că fenomenul este în plină desfășurare, oamenii de știiriță americani pro- cedind din acest motiv la un schimb de date și informații cu astronomi de la alte observatoare ale lumii.

• CAPRICIILE VREMII 
Șl AGRICULTURA. Eva- luind condițiile meteorologice pină pe data de 11 august, Departamentul american al Agriculturii a emis previziuni relativ îngrijorătoare in legătură cu . recoltele din acest an ale majorității țărilor vest-europene. Valurile de căldură excesivă din ultimul timp amenință în special, apreciază experții americani, culturile de cereale, sfeclă de zahăr și cartofi, ca și pășunile. Chiar în cazul, unor ploi abundente, producțiile m- ; ( ticipate nu vor' putea fi rea ' *'■? zate, precipitațiile puțind dbar '• limita înregistrarea unor pierderi prea mari.

• VAZE ETRUSCE RE
DESCOPERITE. 111 anul 1798, nava de război britanică „Colossus" s-a scufundat in a- propierea insulei Scilly, de la extremitatea sud-vestică a Angliei, și, odată cu ea, 18 lăzi cu- prinzînd o colecție unică de vaze etrusce. Zece lăzi au putut fi salvate imediat după naufragiu, iar vazele respective predate la British Museum. O echipă de scafandri a găsit recent, după 5 ani de căutări, e- pava navei „Colossus". Descoperirea a ștîrnit un viu interes in rindul muzeografilor, care așteaptă să fie aduse la suprafață și cele 8 lăzi râmase pe fundul oceanului timp de a- proape două secole.

• CASANOVA VĂZUT 
DE FELLINI. Celebrul regizor italian . Federico Fellini lucrează in prezent la un nou film bazat pe memoriile lui Casanova. celebrul curtezan italian din secolul al XVIII-lea. Regizorul a declarat că își concepe noua sa operă ca o demascare a inechităților societății feudale, a vidului mbral în care își ducea existenta nobilimea acestei societăți. Doresc — a declarat Fellini — ca publicul să aibă impresia că asistă la un balet mecanic, care se desfășoară într-un muzeu de statui de ceară. Niciodată turnind un film nu am simțit mai multă repulsie fată de personajele cărora le dau viată.

• RECORD SPEOLO
GIC. O echipă de speologi, formată din membrii unor asociații specializate din Franța și Anglia, a reușit să atingă cea mai mare adîncime în interiorul munților. Folosindu-se de noi căi de explorare, ei au coborit în masivul Pierre St. Martin, la 1 330 metri adîncime. cu 60 de metri mai mult decit vechiul record, stabilit in urmă cu citeva zile.
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