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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
A PRIMIT PE PRIMUL MINISTRU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT PE CONDUCĂTORULDELEGAȚIEI GHANEZETovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit miercuri, 27 august, pe colonel Robert E. A. Kotei, membru al Consiliului Redeșteptării Naționale din Ghana, ministru, conducătorul delegației ghaneze care face o vizită de prietenie in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La primire au participat tovarășii Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, oaspetele a în- mînat, tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj personal din partea președintelui Consiliului Redeșteptării Naționale, președintele Republicii Ghana, colonel Ignatius Kutu A- cheampong. precum și un mesaj de felicitări și bune urări cu ocazia zilei de 23 August.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită președintelui Consiliului Redeștep

tării Naționale, președintele Republicii Ghana, colonel Ignatius Kutu Acheampong, un cordial salut, precum și urări de bunăstare și prosperitate pentru poporul ghanez.împărtășind pe deplin aprecierea formulată în mesaj de președintele Republicii Ghana cu privire la perspectivele bune ale relațiilor dintre cele două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat hotărîrea României de a acționa pentru extinderea in continuare a colaborării româno-ghaneze.Robert E. A. Kotei a adresat vii mulțumiri pentru posibilitatea oferită de a cunoaște unele din marile realizări obținute de poporul român in opera de construire a noii societăți. pentru prilejul de a participa la manifestările din București dedicate celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.în timpul întrevederii a fost exprimată satisfacția față de rezultatele fructuoase ale convorbirilor avute cu prilejul actualei vizite și a fost subliniată dorința ambelor părți de

a întreprinde măsuri concrete pentru transpunerea în viață a înțelegerilor convenite, de a identifica șl pune in valoare noi forme și domenii de cooperare reciproc avantajoasă.S-a apreciat, de asemenea, că dezvoltarea relațiilor politice, economice, în domeniul învățămîntului dintre România și Ghana, intensificarea relațiilor dintre P.C.R. și Consiliul Redeșteptării Naționale din Ghana sint de natură să sporească contribuția ambelor țări la instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de inechitate, asuprire și exploatare a unor popoare, pentru instaurarea unor noi relații între state, bazate pe respectul independenței și suveranității naționale, pe deplina egalitate in drepturi, pe neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, pe dreptul imprescriptibil al fiecărui popor de a-și alege în mod liber o- rinduirea pe care o dorește, căile dezvoltării economice și sociale.Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.

AL TURCIEI, SULEYMAN DEMIREL
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit. în cursul după-amiezii de miercuri, pe primul ministru al Republicii Turcia. Suleyman Demirel, care face o vizită oficială în tara noastră la invitația șefului statului român și a primului ministru al guvernului.La primire au luat parte tovarășii Manea Mănescu. primul ministru al guvernului. și George Macovescu, ministrul afacerilor externe.Premierul turc a fost însoțit de Ihsan Sabri Caglayangil. ministrul afacerilor externe.Premierul Suleyman Demirel a transmis, cu acest prilej, președintelui Nicolae Ceaușescu un călduros mesaj de salut din partea președintelui Republicii Turcia, Fahri Ko- riltilrk, care a reînnoit invitația de a face, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită oficială In Turcia.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită un călduros salut președintelui Fahri Koriiturk. arătînd că așteaptă cu plăcere vizita oficială in Turcia.în timpul convorbirilor, președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Suleyman Demirel au relevat cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a raporturilor de prietenie, colaborare șl bună vecinătate dintre România Și Turcia, pe baza înțelegerilor convenite cu ocazia schimburilor de vizite la înalt nivel.Exprimîndu-se dorința sinceră a celor două state de a acționa mai perseverent pentru a pune tn valoare toate condițiile existente de amplificare și diversificare a bunelor relații româno-turce. au fost e- xaminate căi și mijloace de conlucrare reciproc avantajoase, pe multiple planuri, și îndeosebi în cel economic, prin noi forme și domenii de
Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
în onoarea primului ministru Suleyman Demirel

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a oferit miercuri un dineu oficial în onoarea primului ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel.Au participat tovarășii Manea Mănescu. Emil Bobu. Ștefan Voitec, Cornel Burtică. Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, Petre Lupu,
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cooperare, intensificarea schimburilor de mărfuri etc. In timpul discuțiilor a fost relevată hotărîrea comună de a ridica pe o treaptă superioară legăturile prietenești dintre cele două țări și popoare. în interesul lor comun, al cauzei păcii,

Gheorghe Oprea. Ion Pățan. Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu. Ștefan Andrei, Nicolae Giosan. Ion loniță. lori Ursu, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului. George Macovescu. ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului. conducători de instituții cen

înțelegerii și colaborării în Balcani, în Europa și în întreaga lume.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale vieții politice internaționale. în acest context, a fost subliniată necesitatea lărgirii contactelor bilaterale si multilaterale, 

trale. reprezentanți ai vieții culturale și științifice.Au luat parte Ihsan Sabri Caglayangil. Oguz Gokrnen. Semih Akbil, Yalcin Kurtbay, Necdet Tezei, celelalte persoane oficiale turce.Au participat, de asemenea, ambasadorul României la Ankara. George Marin, ambasadorul Turciei 

conjugării eforturilor în vederea creării în Balcani a unei zone a păcii, securității si colaborării.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, ce caracterizează raporturile dintre România și Turcia.

la București, Osman Derinsu, si alți membri ai ambasadei.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, președintele Nicolae Ceaușescu și premierul Suleyman Demirel au rostit toasturi.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.

Pentru producția agricolă 
răspunde întreaga 
obște a satului

ÎNFĂPTUIND ANSAMBLUL MĂSURILOR STABILITE DE COMITETUL 

POLITIC EXECUTIV să asigurăm pretutindeni îmbunătățirea activității 

în agricultură, participarea generală la lucru, să statornicim în fiecare 

unitate, la fiecare loc de muncă spiritul de echipă, de ordine și disciplină

Campania agricolă de toamnă este una dintre cele mai aglomerate din tot cursul anului. Este o perioadă în care trebuie recoltate, transportate și depozitate produsele de pe milioane de hectare : porumb, floa- rea-soarelui. sfeclă de zahăr, cartofi, legume, furaje, fructe și struguri. Totodată, se însămintează mari suprafețe cu grîu și alte cereale de toamnă. Tocmai pornind de la cerința de a se asigura o bună pregătire și desfășurare a acestei campanii de vîrf din agricultură, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilit, în ședința din ziua de 26 august a.c., un ansamblu de măsuri avînd ca scop organizarea și executarea în bune condiții a lucrărilor agricole, pentru stringerea rapidă și fără pierderi a întregii recolte și realizarea integrală a planului de livrări la fondul de stat, pentru însămințarca la un înalt nivel agrotehnic a culturilor de toamnă și efectuarea iucrărilor pregătitoare ale producției anului viitor.Cu deosebită claritate trebuie subliniat faptul că ansamblul măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv nu pot fi concepute ca limitate, exclusiv, la această perioadă : avînd un caracter de largă valabilitate în timp, ele sînt de natură să contribuie Ia o îmbunătățire radicală a întregii activități, să marcheze o etapă de deosebită însemnătate pe calea perfecționării și organizării agriculturii — importantă ramură a economiei naționale — in vederea îndeplinirii marilor sarcini ce îi revin in viitorul cincinal. Practic aceste măsuri constituie concretizări precise și riguroase ale indicațiilor și orientărilor principiale trasate in cuvln- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la plenara din 21—22 iulie, fiind menite să asigure o mobilizare eficientă a întregului potențial material și uman al agriculturii noastre socialiste.Potrivit măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. buna pregătire și executare a lucrărilor agricole de toamnă constituie in această perioadă sarcina centrală a consiliilor populare și organelor agricole, întreagă această activitate desfășurîndu-se sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid. în acest scop, Comitetul Politic Executiv a hotărît constituirea în județe și comune a unor comandamente conduse de primul secretar al comitetului județean și, respectiv, secretarul comitetului comunal de partid — comandamente care vor acționa eu fermitate pentru buna organizare a muncii, creșterea răspunderii conducerilor de unități, a specialiștilor pentru buna folosire a tuturor mașinilor și utilajelor, a forței de muncă, in vederea efectuării la timp și de calitate a lucrărilor agricole, pentru realizarea integrală a fondului de stat. Este o măsură menită să contribuie la îmbunătățirea organizării și conducerii activității din agricultură.Se apreciază, ținînd seama de dotarea existentă, că recoltarea porumbului se poate încheia în 40 de zile, iar a florii-soarelui — în 10—12 zile. Tocmai de aceea, comandamentele constituite, conducerile unităților agricole trebuie să acorde o atenție deosebită folosirii la maximum a capacității mijloacelor mecanice și a forței de muncă, prin organizarea lucrului in două schimburi sau in schimburi prelungite și menținerea întregului parc de trac

toare și mașini în deplină stare de funcționare. Totul trebuie astfel organizat incit pe ogoare să se asigure un flux industrial de muncă ; bunăoară, la porumb, ziua să se recolteze și să se transporte tot ce s-a strîns, noaptea să se taie cocenii și să se scoată la capătul tarlalelor, pentru ca a doua zi să sa are suprafețele eliberate.întreaga activitate in timpul lucrărilor agricole de toamnă trebuie să se desfășoare in toate unitățile pe baza unor programe stabilite pa fiecare cultură, sarcină ce revine atît conducerilor unităților agricole. cit și consiliilor populare, care, potrivit legii, au atribuții precise în această direcție. în baza împuternicirilor pe care le au. consiliile populare vor emite decizii care să prevadă orare de lucru privind desfășurarea recoltării și a celorlalte lucrări agricole de toamnă ; totodată, se vor stabili sarcini zilnice obligatorii pentru toate formațiile. pentru toți lucrătorii din agricultură. Rostul acestor măsuri de ordin organizatoric este ca în fiecare unitate, comună, formație de lucru să se știe exact de pe ce suprafață trebuie să se stringâ zilnic porumbul și alte culturi, cantitatea ce va rezulta, numărul de oameni necesar, urmind ca seara să se analizeze cum s-a realizat programul respectiv și. totodată, să se stabilească măsurile ce trebuie luate pentru a doua zi și cele următoare. Datoria comandamentelor comunale este de a asigura toate condițiile și a urmări în permanență ca atît pro-j- gramele pe culturi, cit și sarcinile zilnice în ce privește volumul lut crărilor de executat să fie îndeplU
(Continuare în pag. a ÎII-a)
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Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Toastul primului ministru
Suleyman Demirel

VEȘTI DIN JUDEȚELE ȚĂRII

Domnule orim-ministru.Domnilor.Prieteni și tovarăși,îmi este deosebit de plăcut ca. In numele Consiliului de Stat, al guvernului român și al meu personal, să vă salut in mod cordial. domnule prim-ministru, și să-mi exprim satisfacția de a vă avea ca oaspeți ai României socialiste pe dumneavoastră, ne ceilalți colaboratori care vă însoțesc.Ați mai fost în România cu aproape 8 ani in urmă. Veți avea acum posibilitatea să constatați progresele realizate de poporul lomân pe calea dezvoltării sale economico-sociale ; de asemenea, vom putea face împreună un bilanț al dezvoltării colaborării intre țările și popoarele noastre. Aș putea spune că progresele realizate in ultimii zece ani in relațiile dintre statele noastre se da- toresc tocmai faptului că. in această perioadă, dumneavoastră, in Turcia, ați desfășurat o activitate susținută. Iată de ce constituie un motiv de reală satisfacție pentru noi faptul că relațiile româno-turce cunosc o evoluție pozitivă, mereu ascendentă, că intre țările noastre se dezvoltă o colaborare multilaterală, in interesul celor două națiuni, al cauzei generale a progresului si păcii în lume.Cu cîțiva ani în urmă, am vizitat Turcia și am primit, in această perioadă, vizita președintelui Turciei tn România — ceea ce, fără Îndoială, au constituit, de asemenea, factori importanți în dezvoltarea relațiilor de colaborare si prietenie dintre țările noastre. O expresie elocventă a acestui proces o constituie faptul că volumul schimburilor comerciale a crescut, tn ultimii 5 ani, de peste 2.5 ori. Au cunoscut, de asemenea, o pu- tssrnică intensificare contactele între 

oamenii politici din țările noastre, precum și schimburile și colaborarea culturală, contribuind la mai buna cunoaștere și apropiere dintre cele două popoare. Actuala vizită pe care o întreprindeți in România, convorbirile pe care le-am început astăzi, a- cordurile ce vor fi încheiate cu acest prilej vor determina, fără îndoială, extinderea și diversificarea în continuare a raporturilor multilaterale dintre România și Turcia, vor întări conlucrarea româno-turcă atît pe olan bilateral, cit și pe arena internațională. Considerăm că aceasta reprezintă o contribuție importantă a țărilor noastre la cauza destinderii și securității ne continentul european si în lume.Domnule prim-ministru.Trăim o epocă de profunde schimbări în dezvoltarea vieții internaționale. în raportul de forte mondial — schimbări care oglindesc hotărîrea popoarelor de a fi stăpîne pe propriile destine, pe bogățiile lor naționale. de a pune capăt vechii politici de inegalitate, dominație și dictat, de a promova o politică nouă, de destindere, colaborare și pace între națiuni.Aș dori să remarc cu satisfacție faptul că, in această perioadă, conlucrarea dintre guvernele și dintre popoarele noastre a contribuit la dezvoltarea noului curs spre destindere. Ne aflăm la puțin timp de la încheierea cu succes a Conferinței gene- ral-europene de la Helsinki, care a exprimat tocmai dorința arzătoare a popoarelor europene de a inaugura o eră nouă în viața politică a continentului, de a instaura un climat de înțelegere și cooperare rodnică între toate națiunile. bazat pe egalitate deplină în drepturi, pe respectul
(Continuare in pag. a IlI-a)

Domnule președinte.Domnule prim-ministru.Domnilor,Simt o mare satisfacție vlzitînd din nou frumoasa dumneavoastră țară. Sîntem foarte plăcut impresionați de ospitalitatea cordială, de interesul cald și apropiat manifestate și de astă dată de poporul român prieten față de mine și delegația turcă. Cred că legăturile noastre istorice, unele simțăminte și valori comune născute din îndelungata conviețuire a popoarelor turc și român, precum și dezvoltarea favorabilă a relațiilor dintre Turcia și România constituie baza prieteniei și interesului manifestate fată de noi. Doresc să mulțumesc în mod deosebit pentru cuvintele frumoase pe care le-ați rostit atit la adresa mea. cit și a tării mele, cuvinte ce au o mare valoare pentru noi.Relațiile tradiționale de prietenie și bunăvecinătate și care se dezvoltă Intre Turcia și România, noi le a- preciem ca un exemplu in politica mondială. Sîntem convinși că bunele relații dintre noi sînt de natură să contribuie la instaurarea păcii in Balcani, precum și in Europa.Domnule președinte.Doresc să subliniez aici încă o dată satisfacția noastră față de rezultatele Conferinței de la Helsinki, care îndreptățesc mari speranțe privind instaurarea unei atmosfere de pace reală și durabilă care să înlocuiască perioada de încordare prin care am trecut in Europa ca urmare a războiului rece și rezultatele acestuia.

Desigur, este încă prea devreme pentru a spune că numai prin semnarea Actului final s-a asigurat pe deplin securitatea și pacea durabilă în Europa, toate condițiile necesare realizării cooperării. Se va putea realiza atmosfera corespunzătoare numai prin aplicarea de către toate statele, cu sinceritate și bună intenție. a documentelor conferinței. De asemenea, rezultatele ce vor fi obținute la Conferința de reducere reciprocă și echilibrată a forțelor, care continuă la Vîena, vor avea fără îndoială o mare influență asupra securității Europei. In afară de aceasta, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că pacea și securitatea mondială sînt indivizibile, că încă nu s-a putut stabili un sistem de securitate pe plan mondial și că trebuie realizate progrese satisfăcătoare în direcția unei dezarmări generale.Domnule președinte.Dorim din inimă să se ajungă la o soluție echitabilă în conflictul din Orientul Mijlociu, care de ani de zile își așteaptă rezolvarea și ține sub o permanentă amenințare pacea și securitatea, atît în Orientul Mijlociu. cît și în Balcani, zonă vecină Turcia, care întotdeauna a fost împotriva dobîndirii de teritorii și de avantaje politice ca urmare a folosirii forței și practicii faptului împlinit in dauna altor state, este convinsă că pentru stabilirea unei păci reale în regiune trebuie evacuate trupele israeliene din toate teritoriile arabe ocupate și să fie recunoscute drepturile și interesele legitime ale palestinenilor.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Staerurglștii își onorează 
angajamenteleIn întrecerea socialistă pe care o desfășoară pentru înfăptuirea cincinalului inainte de termen, si- derurgiștii raportează noi și însemnate succese in muncă. La combinatul din Hunedoara, de pildă. s-au realizat, peste prevederile planului din perioada scursă de la începutul anului, mai mult de 21 000 tone fontă. 36 000 tone oțel, 57 000 tone laminate finite și 7 000 tone cocs metalurgic. De asemenea, siderurgistii reșițeni au întrecut sarcinile de plan cu mai mult de 15 000 tone fontă. 20 000 tone oțel și 12 000 tone laminate finite.

Suplimentar —150 milioa
ne kWh energie electricaDROBETA TURNU-SEVERIN (Corespondentul „Scînteii". Virgil Tătarul. — finele lunii iunie, colectivul de energeticieni de la Porțile de Fier și-a îndeplinit integral angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe acest an. Ma- jorîndu-și angajamentul, muncitorii și specialiștii își propun să folosească pe deplin potențialul energetic al Dunării, să exploateze Ia întreaga capacitate turbinele și instalațiile. Numai de la începutul anului și pină acum hidrocentrala de la Porțile de Fier a pulsat suplimentar în sistemul energetic național peste 150 m'lioane kilowați oră energie electrică.

Produce ta întreaga 
capacitate Instalația 

de hidroîinare a uleiurilorPLOIEȘTI (Corespondentul „Scînteii". Constantin Căprarul. — în cadrul rafinăriei Ploiești-Sud. ieri a intrat în funcțiune la întreaga capacitate instalația de hidrofina- re a uleiurilor — obiectiv de mare importantă pentru dezvoltarea a

cestei unități petroliere. Aici se vor produce anual prin tehnologii moderne 140 000 tone uleiuri de calitate înaltă. Proiectele instalației au fost realizate de către Institutul de cercetări și proiectări rafinării Ploiești, iar instalația a fost construită de harnicii constructori și montori de la T.C.I. Ploiești.
Un nou cîmp minier 

în Valea JiuluiDEVA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu). — în cadrul programului de dezvoltare a producției naționale de cărbune cocsifica- bil, la exploatarea minieră Uricani din Valea Jiului au început lucrările de deschidere a unui nou cîmp minier — Hobiceni. în acest scop. 

Combinatul siderurgic Hunedoara ; Se elaborează o nouă șarjâ de fontâ Foto : E. Dichiseam!

au fost deja atacate concomitent unele din lucrările principale ce trebuiau executate atit la suprafața, cit și in subteran. Astfel, in timp ce minerii din brigada lui Gheorghe Nistor lucrează in prezent la amenajarea „gulerului" de la puțul noului cimp, in vederea adincirii lui, alte brigăzi execută lucrările de săpare a galeriei transversale din subteran. Cadrele de specialitate au stabilit cele mai eficiente metode de susținere — cum șint ancorele și torcretul — ce vor fi folosite in îmbinarea cu elemente mari prefabricate. Conform prevederilor, in anul 1979 vor fi extrase, de la noul cimp minier Hobiceni, primele 50 000 tone cărbune cocsificabil, urmind ca numai peste un an volumul cărbunelui extras de aici să crească de aproape 6 ori.
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FAPTUL OKMMM SUPERIOARA A PRODUCȚIEI— 
se pnol pla el pwpMff trprâftr fie porîiO

Un oraș în... stradă dinAflați in vacanță, școlarii ___Săbăoani — viitor centru urban al județului Neamț — au avut o idee excelentă : să le împărtășească părinților și celor de la primărie gindurile lor. Ce fel de gînduri ? Cam cum văd ei așezarea natală pină în anul 2 0<)0. ba chiar dincolo de 2 000. Și unde nu zici că s-au și apucat să deseneze eu creta pe asfaltul străzii din fața Casei pionierilor îndrăznețe și moderne blocuri de locuințe, e- dificii culturale, străzi și bulevarde. parcuri și grădini de toată frumusețea. O adevărată expoziție care ar putea fi intitulată „Un oraș în... stradă". N-ar fi de mirare ca unul Bau altul din proiectele lor fanteziste să capete contur aidoma la Săbăoani in 2 000 sau dincolo de 2 000.Deși iepu
rasii nu mai

♦

fumează...Nu de mult semnalam în rubrica noastră existenta in Galați a unui magazin de .jucării pentru copii — ,.La doi iepurași" — care vindea și... țigări. Imediat după apariția faptului divers primarul municipiului Galati a dat dispoziție — și bine a făcut — ca țigările să fie scoase dintre jucării. De atunci, iepurașii nu mai fumează. Iată însă că in fața Liceului industrial e- lectrotehnic nr. 1 de pe bulevardul George Coșbuc a apărut o tutungerie. Și asta, chiar în poarta școlii 1 Nu se putea o surpriză mai... surprinzătoare acum, in pragul deschiderii noului an școlar 1Ca stejarii
Ci stațiunea Neptun, de pe li

toralul Mării Negre, beneficiază 
de cea mai bogată și frumoasă 
zonă verde (pădurea Comorova) 
— care-și întinde umbra pină în 
buza însorită a mării — este un 
fapt știut de multă lume, 
fini știu insă că pădurea, 
moașă si tinără, „ascunde" 
mai pufin de 30 de stejari 
mării, de virstă seculară, 
singurele exemplare rămase în 
picioare ale uriașei păduri de 
stejari care acoperea odinioară 
aceste meleaguri. Ocrotiți de 
lege, cei 30 de falnici stejari se 
constituie intr-unui din cele mai 
impunătoare monumente ale na
turii dobrogene.

Fu- 
fru- 

nu 
bru- 
Sint

Nici măcar sub masăDe la un timp încoace, din a- telierul de tîmplărie al cooperativei meșteșugărești „Unirea" din Sebeș, rînd pe rind, mese și scaune nou-nouțe făceau... picioare. Dar mesele și scaunele dispăreau nu pe propriile picioare. Erau sustrase de Cornel Suciu din Spring (Alba) și Va- sile Neamțu, lucrător chiar în atelierul cu pricina. Cum asemenea îndeletnicire nu putea să stea prea mult în picioare, cei doi nu se mai pot ascunde acum, de răspundere, nici măcar sub masă.Un tată uitucȘeful postului de miliție din comuna Tichilești, județul Brăila, plutonier-major L. Ciobocciu, ne scrie cu amărăciune, dar și cu mare încredere : „Rubrica «Faptul divers» a ajutat pe mulți copii să-și găsească tăticii rătăcitori sau mămicile uituce. La noi în comună e o femeie cu cinci copii, părăsită de cinci ani de soțul său, Nicolae Vasilescu. E un om in puterea vîrstei, are 44 de ani, și se pare că lucrează ca cioban la diferite ferme de prin județul Constanța. Cu toate eforturile noastre, n-am reușit pină acum să-i dăm de urmă. Aproape că nu e zi în care mama copiilor să nu treacă pe la postul de miliție. Nici nu mai are putere să pună întrebarea pe care mi-a pus-o de zeci și zeci de ori : «Aveți vreo veste ?•» Vine, se uită la mine, eu înalț din umeri, și ea pleacă mai departe, cu doi sâu trăi copii după ea... Iată de ce îl rog tare mult pe cel care știe ceva de tatăl uituc Să-i aducă aminte de cei cinci copii. Și să-mi ia și mie o piatră de pe suflet".Pescuit
cu ochiul, 

pescuit. Dar 
dus la un

tragic
Lui Gheorghe Tunsoiu din 

Poiana Mărului, județul Brașov, 
i se făcuse poftă de o saramură 
de pește. Cum riul Sinea din 
apropiere ii făcea 
Tunsoiu a pornit la 
nu cu undita. S-a 
grajd de lingă malul apei și a 
tras un fir de la instalația elec
trică a acestuia, după care l-a 
virît in apă. A fost electrocutat 
mortal.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

Cuvlntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la plenara comună din iulie a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, a relevat pregnant necesitatea unei munci disciplinate, pătrunse de spirit de răspundere, a unei preocupări de zi cu zi pentru organizarea superioară a muncii, ca o condiție esențială pentru transpunerea în viață a sarcinilor actuale, a obiectivelor mărețe înscrise in viitorul cincinal.Ne propunem, in cadrul anchetei de față, să reliefăm citeva aspecte ale modului in care organizațiile de partid acționează in vederea instaurării, la fiecare loc de muncă, a unui climat de ordine și disciplină, știut fiind că pentru aceasta nu sînt suficiente numai măsuri administrative, ci este necesară o muncă politico-educativă intensă, care să acționeze asupra conștiinței oamenilor.întreprinderea „Automatica" din Capitală. Planul cincinal a fost îndeplinit aici incă din luna februarie. Numai în cursul anului 197-1 întreprinderea a realizat peste 30 la sută din întreaga producție a cincinalului, iar în primul semestru-al acestui an, unele secții, cum ar fi secția a IV-a, au înregistrat o depășire a producției cu 40 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut Și aceasta in condițiile in care numărul de lucrători a crescut foarte puțin. La baza acestor rezultate se află îmbinarea eforturilor de perfecționare a organizării producției cu o intensă muncă politică îndreptată ferm spre întărirea disciplinei socialiste.în vederea întronării unei discipline riguroase, a combaterii cazurilor de nerespectare a programului de lucru, organizația de partid a folosit o gamă largă de mijloace ale muncii politice — discuții de Ia om la om, emisiuni la stația de radioamplificare, rubrici semnificativ intitulate, la gazeta de perete. „Cu a- paratuî de fotografiat printre în- tirziați".O contribuție importantă la întărirea spiritului de ordine și disciplină au adus agitatorii — aleși cu multă grijă și incluzind numeroși tovarăși cu munci de răspundere. bucurîndu-se de autoritate in cadrul colectivului. Incetâțe- nirea practicii de a supune discuției publice orice încălcare a disciplinei. explicarea argumentată a efectelor unor asemenea abateri asupra ritmicității și calității producției au condus la formarea unei opinii ferme a colectivului, la dezvoltarea unui climat de exigență.Organizația de oartid a privit ordinea și disciplina într-o viziune mai largă, s-a preocupat să-i dea o bază si mai puternică prin ridicarea calificării, avind în vedere că folosirea la întregul potențial a dotării tehnice, a mașinilor si utilajelor este posibilă numai atunci cind cei ce le minuiesc stăpînesc pe deplin cunoștințele necesare, au deprinderi de muncă cit mai bine formate. Astfel, comitetul de partid a luat inițiativa organizării, chiar în cadrul întreprinderii, a unui centru de perfecționare profesională — cu sprijinul specialiștilor din ministerul de resort — aceasta dind și posibilitatea ca tematica parcursă să fie mai strins ancorată in realitățile u- nitătii. in procesele specifice de producție’. ; '' ’ 'Pentru a da un caracter cit mal organizat și a antrena toți lucrătorii în acțiunea de fructificare a posibilităților de creștere a rfoducției, de imprimare a unui ritm'susținut al muticii, s-au organizat întreceri pe
I

„DESCOPERIREA" DEȘEURILOR:

Mai bine mai tîrziu, decîh..

I
I
I
I
I
I
I
I

Fără îndoială, sint multe întreprinderi. cooperative, unități comerciale ș.a.m.d. care au folosit mereu, din tradiție și cu bună eficientă, deșeu- rile. Alții „descoperă" abia acum ceea ce era descoperit de mult: spiritul de economie, chibzuință. Fireșfe. mai bine mai tîrziu decît niciodată.Că valorificarea acestor rezerve se poate face gospodărește, fără cheltuieli bănești, ne-o demonstrează și citeva fapte, pe care le notăm in continuare.Iată, de pildă, ce ne spune tov. Marin Sandu, directorul Oficiului de turism din județul Vilcea.Cu o vreme in urmă ne-am gîndit. de pildă, că ar fi bine să calculăm cantitatea de resturi menajere care rezultă zilnic de la toate cantinele și restaurantele pe care le avem. Rezultatul a fost bun. Ne-am dat seama cît de mare era risipa de deșeuri menajere pe care o făceam. Ca urmare, am înființat pe lingă oficiul de turism o secție anexă pentru creșterea animalelor. îngrășăm acum anual 3 000 de porci, dintre care jumătate sînt hrăniți numai cu resturi menajere. Prin urmare : 1 500 x 100 (greutatea medie a fiecărui animal) : 150 000 kg de carne pe care o obținem aproape fără cheltuieli ! Pe măsură ce am extins această activitate, deosebit de convenabilă, a trebuit să construim și un abator. Si aici a intervenit spiritul de economie al oamenilor. Totul a fost realizat din resurse locale, din deșeuri, pe baza u- nor proiecte realizate de noi înșine. Acum sîntem hotăriti să valorificăm din plin toate resursele locale disponibile. să dăm absolut tuturor deșeurilor o întrebuințare cit mai convenabilă....Am vizitat și alte întreprinderi din județul Vilcea. Peste tot am găsit aceleași preocupări intense pentru valorificarea resurselor materiale locale. pentru economisirea materiilor prime și întrebuințarea tuturor deșeurilor. Oamenii dau dovadă de multă inventivitate cind rezultatele activității lor sînt îndreptate spre dezvoltarea propriilor unități economice în care lucrează, spre creșterea averii obștești. Despre inițiativele a- cestor unități economice am discutat îndelung cu tovarășul Gh. Borac, di

I
.1

100 SPECTACOLE 
ÎNTR-0 STAGIUNETeatrul popular din municipiul Drobeta Turnu-Severin și-a îmbogățit an de an repertoriul, realizind spectacole de remarcabilă ținută artistică, cu largă audiență la public. în stagiunea 1974—1975 au avut loc patru premiere și au fost prezentate în localitățile din județ 100 spectacole la care au fost prezent! peste 130 000 spectatori. De asemenea, actorii teatrului popular au pregătit și prezentat in ace- laș interval de timp 11 montaje- 

diferit* formații de lucru. De menționat că ele au fost precedate de dezbateri asupra sarcinilor de plan, ceea ce a dat posibilitate fiecăruia să știe precis ce are de făcut pentru toată luna.în ansamblu, așadar, o experiență 
Munca politico-educativă 

în slujba îndeplinirii hotărîrilor 
plenarei din 21—22 iulie

bună, care arată cit de eficientă poate fi activitatea organizației de partid atunci cind ea se concentrează asupra principalelor aspecte de care depinde întărirea disciplinei — de la munca politică și pină la organizarea producției și a muncii, sau ridicarea calificării.Sînt însă cazuri in care organizațiile de partid privesc îngust sau la modul general problemele disciplinei nu corelează inunoa politică cu preocuparea pentru organizarea riguroasă a producției și a muncii, care formează de fapt baza sigură a instalării unui climat de ordine la fiecare loc de muncă. La uzina „Independența" din Sibiu, fluctuația este deosebit de ridicată. în anul 1974 au plecat din întreprindere un mare număr de tineri. Așa cum arată și o investigație făcută de către comitetul U T.C. și serviciul personal, multe plecări se datorează slabei organizări și aprovizionări a locului de muncă. indisciplinei existente aici. Iată citeva spicuiri din declarațiile celor care au părăsit întreprinderea : ..Facem plimbări de la mașină la magazie, de Ia magazie la maistru cite o oră. două pe zi". „Se discută în ședințe, dar nu se rezolvă nimic". „Scule sînt, dar ni se spune că nu sînt. și se dau pe ochi". Concomitent au fost chestionați și maiștrii respectivi. în multe cazuri, aprecierile lasă să se vadă faotul că maistrul nu se consideră deloc implicat în aceste situații. Iată de pildă ce relatează un maistru despre un tînăr care nu-și realiha normă : „Era dbzîntftre- sat' pîhă' 'Pil am discutat 'du ' el îndeaproape, pină nu i-am dat anumite sugestii și indicații pentru executarea unor operații". Dar oare printre îndatoririle principale ale maiștrilor nu se află 

rectorul direcției județene de industrie locală.— Ani in șir. ne spunea tov. director. grăsimea de pe pieile folosite de fabrica de încălțăminte „Vilceana" era răzuită și aruncată in apele Oltului. Părea un lucru firesc. întrucît aceste deșeuri nu avuseseră niciodată vreo întrebuințare. Privite zilnic, cantitățile de reziduuri păreau mici, ne-
însemnări din județul Vilcea

însemnate. Am avut insă ideea de a le aduna pe un an întreg. Pare greu de crezut, dar din prelucrarea acestor deșeuri au rezultat 400 de tone de săpun de rufe, care ani in șir curgeau pe apa Oltului !Directorul ne-a povestit și despre o altă inițiativă a lucrătorilor din industria locală : valorificarea cioburilor rezultate de la fabricile de sticlă, de la sere, din alimentația publică. Secția anexă, de fapt atelierul de prelucrare a cioburilor, a fost a- menajată cu resurse proprii, din materiale ușoare si ieftine. Am viZ''tat atelierul. Ce se fabrică acolo ? De- șeurile se topesc, iar din pasta rezultată se confecționează artizanat din sticlă. Tone de produse (ce în mare parte se exportă) în valoare de

PROGRAMUL 1
16.30 Tcieșeoală.
17.i>0 Telex.
17.06 Fotbal : Politehnica Iași — 

Politehnica Timișoara. Cam
pionatul national, divizia A. 
Transmisiune directă de la 
Iași.

13.50 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.

19,05 „Semnul zebrei", un film des

literare și recitaluri de poezie. Pentru stagiunea 1975—1976. teatrul popular severinean și-a propus un repertoriu care include piese clasice și contemporane care să' răspundă gusturilor și preferințelor diverselor categorii de spectatori. (Virgil Tătarul.
„EROICA"La Salonul artelor plastice din Bistrița a avut loc vernisajul unei expoziții de pictură, grafică și sculptură, intitulată „Eroica", în cadrul căreia sint grupa

șl aceea de „a da sugestii șl Indicații pentru executarea unor operații" ? Mai ales in cazul tinerilor !Aceste deficiențe sint recunoscute și Intr-o analiză a comitetului de partid. Ceea ce se impunea era adoptarea urgentă de măsuri concrete, atît pentru mai buna organizare a producției, cit și pentru intensificarea muncii politice. Comitetul de partid insă iși propune in planul de măsuri să inițieze o nouă cercetare care să lămurească... cauzele efective ale acestor neajunsuri.Eficiența preocupărilor pentru dezvoltarea spiritului de ordine și disciplină depinde mult de măsura in care acestora li se imprimă un caracter sistematic, nu de campanie sau de „zile mari". Or, tocmai sub a

cest aspect este deficitară activitatea multor organizații. La întreprinderea „Drapelul roșu" din Sibiu, de pildă, s-au organizat „Sfaturi ale disciplinei" — întîlniri ale unor colective formate din cadre de conducere. reprezentanți ai organizației de partid, de U.T.C., fruntași în producție, cu tinerii care au absențe, nu-și realizează norma — în cadrul cărora au fost discutate cauzele acestor situații, examinlndu-se

2 milioane de lei. Din cioburi — milioane !...Vizităm alte si alte unități ale industriei locale. La una din întreprinderi observăm că deșeurile (mărunțișul) de calcar rezultate la exploatarea minieră „Bistrița" au devenit de la un timp o excelentă materie primă pentru fabricarea mozaicurilor. Ne interesăm de avantaje. Iată-le succint : anual se prelucrează3 000 tone de deșeuri de calcar, care, înnobilat, valorează 2 milioane de Iei.Fără îndoială, in Vilcea există o experiență remarcabilă în folosirea deșeurilor, în valorificarea resurselor locale. Directorul întreprinderii județene consideră că rezervele locale sînt practic inepuizabile. „Chiar in această perioadă, spunea d-sa. am întocmit un plan mai amănunțit pentru folosirea deșeurilor. Pentru moment am găsit o bună metodă după care vom putea reduce importul de colorând alimentari. Tn acest scop vom prelucra după o tehnologie specială reziduurile provenite din stoarcerea strugurilor"....Desigur, aici ne-am referit la o parte din realizările unui singur județ. Resurse există în toată țara. Ele trebuie însă căutate, găsite și folosite cu chibzuință. E în interesul averii obștești, al unei aprovizionări mai bune a populației.
Gh. GRAURE

pre munca tinerilor construc
tori de la Stația de utilaj si 
transport București.

19,25 1<M1 de seri.
19.31) Telejurnal.
20.00 Ancheta T. „Dimineți ratate".
20.40 Revista literar-ărtisti»ă TV.
21,90 Ritmuri sud-americane. Călă

torie muzicală de la Amazoa- ț 
nfe la Copacabăha.' din Cor- i 
diliert în pampas.

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
20,00 Concertul orchestrei simfoni

ce a Hadioteleviziunii.
22,00 Telerama : Corespondente au

dio-vizuale.

nea oamenilor Bistriței. (Ion Anghel).te peste 40 de lucrări semnate de tineri plasticieni bistrițeni. Se remarcă sculpturile intitulate : „Mihai Viteazul", „Petru Ra- reș“, „Mama". „Cavalerul victoriei", „Creatorul", „Munteanul" și altele. Expoziția include, de asemenea, numeroase portrete, compoziții și peisaje, cu o cromatică luminoasă, care elogiază frumusețile naturii de pe aceste meleaguri, priceperea și pasiu

fiecare caz. în perioada funcționării acestor „sfaturi", atît absențele, cit și nerealizările de normă s-au redus aproape la jumătate. Această inițiativă bună a fost însă părăsită, iar urmarea, a fost că actele de indisciplină s-au înmulțit.Sînt organizații — de pildă, a întreprinderii de elemente de automatizare din Capitală — care, analizind diversele aspecte legate de disdiplina muncii, se mărginesc uneori la simpla însumare a deficiențelor și abaterilor săvirșite. fără să insiste asupra cauzelor care le-au generat, asupra diferitelor mentalități și optici greșite și mai ales asupra răspunderii care revine organizației de partid în lichidarea acestora. Cît privește planurile de măsuri. ele se rezumă la afirmații generale : „să se acționeze cu fermitate". „să se îndrume", „să se acorde sprijin". în loc să stabilească măsuri concrete și responsabilități precise pentru aplicarea lor. Să ne mai mirăm că Cerințe importante ale întăririi disciplinei, cum ar fi utilizarea integrală a timpului de lucru, asigurarea ordinii la locul de muncă, combaterea fluctuației continuă să rămlnă în aceste unități doar in stadiul de deziderate ?întărirea ordinii și disciplinei, dezvoltarea unui climat exigent în fiecare unitate și loc de muncă necesită o activitate politico-educativă stăruitoare, acțiuni concrete, combative. Este de aceea necesar ca organele și organizațiile de partid sâ se preocupe mai intens de cultivarea acelor forme si mijloace ale muncii politice, de natură să exercite o influență sporită asupra conștiinței și comportamentului oamenilor, să contribuie la mai buna organizare a producției și la sporirea exigentei și răspunderii la fiecare Ioc de muncă.
Paul DOBRESCU

La „Tehnoton" — lași

400 000 
aparate 

de radioDeși apare consemnată pe harta economică ieșeană numai din octombrie 1974. întreprinderea „Tehnoton" (din ale cărei secții vă prezentăm o imagine in fotografia de mai sus), a început să devină tot mai cunoscută în tară și peste hotare. întreprinderea realizează diverse tipuri de radioreceptoare portabile și staționare. După primul radioreceptor denumit „Milcov", cu două lungimi de undă, au urmat, la scurt timp, tranzistoa- reie „Cora", „Pescăruș", „Zefir". „Alfa" și „Albatros", precum și aparatele de cameră „Mangalia" și „Pacific" cu pi- cup, in diferite forme și mărimi. S-a ajuns acum la al 17-lea tip de aparat, denumit „Cosmos". De Ia intrarea in funcțiune și pină acum. întreprinderea ieșeană a produs peste 400 000 a- parate de radio.Aparatul de radio „Cora" a fost primul care a intrat în fabricație, dar și în competiția internațională, iar la scurt timp au fost solicitate de firme din diferite țâri și aparatele „Atlantic". „Pacific". „Zefir" și celelalte.Colectivul de muncă al tinerei unîtăti electronice ieșene se preocupă de asimilarea și a altor tipuri de radioreceptoare tranzistorizate staționare și portabile. Totodată, se fac pregătiri pentru trecerea la producția de aparate de televiziune industrială.
M. CORCACI
corespondentul „Scinteii"

ÎN SPRIJINUL 
AGITATORILOR„Adunarea generală — școală de educație comunistă". „Colective fruntașe în realizarea cincinalului înainte de termen", „Să smulgem pămintului recolte cit mai bogate" — sint citeva din titlurile unor broșuri și

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII 

DE PIESE TURNATE DIN BĂILEȘTI 

Termenul de punere în funcțiune 
se apropie, dar o parte din utilaje 

sînt necontractateîn orașul Băilești, județul Dolj, se află în construcție o moderna întreprindere de piese turnate și prelucrate destinate industriei e- lectrotehnice — singura unitate eu acest profil din tară și u- nică din punctul de vedere al concepției tehnologice. Punerea în funcțiune a turnătoriei este eșalonată in trei etape, prima capacitate de 5 000 tone piese turnate/an avînd drept termen 30 decembrie a.c.Constructorii (șantierul tir. 3). montorii (șantierul nr. 6). a- parțin-nd Trustului de construcții industriale Craiova, laolaltă cu beneficiarul, s-au angajat ca prima capacitate să fie pusă tn funcțiune cu o lună mai devreme fată de prevederi, respectiv, la 30 noiembrie a.c. O recentă analiză făcută pe șantier a relevat faptul că lucrările de exeoutie se desfășoară, cu unele excepții. în devans. conform angajamentului asumai, in această lună con- semnîndu-se cele mai înalte ritmuri de construcție. Este lăudabilă inițiativa beneficiarului de a sprijini montorii prin transportul utilajelor la locul de montaj și

prin participarea directă a lucrătorilor care vor niînui agregatele la montarea lor. in scopul accelerării ritmului montajului. Acest ajutor ar fi mai eficient., dacă o parte din furnizorii de utilaje și-ar respecta termenele contractuale. Așa cum ne spunea lng. Petre Firan. directorul întreprinderii de piese turnate Băilești. întreprinderea „Independența" Sibiu trebuia să livreze două cuptoare de cite 6.3 tone pentru topit fontă în luna iunie a.c. : oină în prezent, nu au sosit decît unele accesorii si nici acestea în ordinea montajului, întreprinderea de ma- șini-unelte și agregate București este res- tantieră cu două strunguri carusel SC-1 251). pentru atelierul de prelucrări mecanice, programat să-și înceapă activitatea in această lună.Mai mult decît atît. o serie de utilaje. în valoare de 2,3 milioane lei, necesare punerii în funcțiune a primei capacități. încă nu sînt contractate. Așa este cazul celor două compresoare prevăzute a se executa la întreprinderea de construcții de mașini Reșița, un cîntar pentru sariare — la „Balan
♦ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Azi, meciurile etapei a lll-aAstăzi se vor disputa meciurile e- tapei a lll-a a campionatului diviziei A. tn București, cu începere de la ora 17.00. pe stadionul Dinamo, se va desfășura meciul Dinamo—A.S. A., iar pe stadionul Steaua va avea loc partida dintre Steaua si F.C. Con- ■ ' ■ , , . . * fe"Pentru abateri de la ordinea «i "‘"'aTVcliflff.'a Totlihii reprezentativ jucătorii Crișan Zoltan (Univ. Craiova) și Dumitru Ion (Steaua) au fost sancționați de biroul F.R.F. cu suspendarea pe trei etape si, respectiv, o etapă.
★Miercuri, 8 septembrie, va avea

Ce/ mai buni dintreîncepute cu mai bine de două luni în urmă, întrecerile de volei și oină din cadrul competiției de masă pentru tineret „Cupa Congresului a) X-lea al U.T.C. și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R." au luat sfîrșit, ieri după-amiază, pe stadionul „Tineretului" din Capitală. La turneul final au luat parte peste 1 600 de tinere și tineri, alcătuind echipe reprezentative ale tuturor județelor țării și din municipiul București. Formațiile cîștigătoare și alți tineri sportivi ce s-au evidențiat cu această ocazie au primit răsplata eforturilor lor — medalii. diplome, premii, odată, firește, cu aplauzele spectatorilor și ale celorlalți colegi de Întrecere.Iată echipele clasate pe primele
Bilanț succintBilanțul campionatelor naționale de natatie consemnează 15 medalii de aur cucerite de înotătoarele și înotătorii dinamoviști. din rîndurile cărora distingem pe Anca Groza cu patru titluri de campioană în probele individuale și pe junioara Daniela Georgescu cu trei titluri Ia senioare și cu un record național, a- cesta realizat ieri în proba de 400 m liber.Participînd numai la Întrecerile masculine, înotătorii de la Steaua au clștigat nouă medalii de aur prin Marian Slavic, Dietmar Wetterner,

În cîteva rînduri
TENIS •. Năstcwe, dublu 

învingător Ia South OrangeFinalele turneului internațional de tenis de la South Orange, amînate timp de două zile din cauza ploii, s-au jucat marți. în finaia probei de simplu bărbați. Uie Năstase l-a Învins cu 7—6. 6— 1 pe Bob Hewitt (R.S.A.). La dubiu bărbați a cîștigat perechea Ilie Năstase ■— Jimmy Connors, care a Întrecut în finală eu 6—2, 6—3 cuplul Crealy (Australia) — Lloyd (Anglia).După cum se știe, in finala probei feminine, s-au întîlnit două jucătoare românce. Virginia Ruzici și Mariana Simionescu. Din cauza ploii, partida a fost întreruptă la scorul de 6—1, 4—4. în favoarea Virginiei Ruzici.
Întrecerile mondiale 

ale canotorilorLa Nottingham s-au disputat ieri 
pliante pe care secția de propagandă a Comitetului județean Arad al P.C.R., cu sprijinul redacției ziarului „Flacăra roșie", le-a editat recent. Ele constituie un bogat material bibliografic pus la indemina agitatorilor din cele mai diverse domenii de activitate — industrie, agricultură, con- stfuctii etc. Ultima ediție a „Carnetului agitatorului", apărută sub aceeași îngrijire. Cuprinde extrase din cele mai recente hotătiri ale comitetului județean de partid, ale biroului și secretariatului acestuia. (Constantin Simion). 

ța" Sibiu, un separator magnetic cu bandă - la „UNIO" Satu-Mare, cuptoare verticale de uscat miezuri — la „Independenta" Sibiu. Deși beneficiarul are prevăzută repartiție pentru aceste unități, furnizorii respectivi încă nu au emis contractele. Răspunzători de această întîrziere se fac și „Electrouzin- moiect" București și beneficiarul investiției. care nu au perfectat la timp proiectele si documentația pentru construirea u- tilaielor amintite.Așadar. termenul scadent de punere în funcțiune a primei capacități. la întreprinderea de piese turnate Băilești. se apropie. iar pe șantier mai sint probleme incă ne- solutlonate. Centrala industrială de mașini și aparalaj electric Craiova, forul de resort al întreprinderii, furnizorii tie utilaje, proiectantul, beneficiarul și constructorul trebuie să găsească de îndată cele mai eficiente soluții de conlucrare. astfel Incit termenele de punere in funcțiune a acestui important obiectiv să fie respectate întocmai.
Nicolae BABALAU 
corespondentul 
„Scinteii"

stanța. Iată jocurile programate In tară : Politehnica Iași—Politehnica Timișoara : F.C. Bihor—Sportul studențesc ; Jiul—F.C.M. Reșița : Universitatea Craiova—Rapid ; F.C. Argeș—Universitatea Ciuj-Napoca ; S.C. Bacău—Olimpia ; C.F.R.—U.T.A.loc. la. Ploiești meciul' dintre echipele 'de tineret (sub 23 ani) ale României și Franței; Formația română va fi următoarea : Moraru — Purima. Grigoraș, FI. Marin, Haj- nal — BOliini. Moldovan. Bălăci — Atodiresei. Rosznai. Manea. Rezerve : loniță, Gligore. Keiser. Romilă II. Radu II și Zamfir (Steaua).
1 600 de finaliștitrei locuri : volei — fete : 1 — Alba, 2 — Hunedoara, 3 — Constanța ; volei — băieți : 1 — București, 2 — Alba, 3 — Maramureș. Oină : 1 — Sălaj, 2 — Gorj, 3 — Suceava. Turneul invitaților (la care au luat parte fruntașele campionatului național de oină) a revenit echipei Combinatului poligrafic București, urmată de Dinamo și Universitatea București.Conform regulamentului, la celelalte sporturi prevăzute în programul competiției (atletism, fotbal, baschet, handbal, tenis, tir, orientare turistică, trîntă. popice. înot, ciclism). întrecerile locale continuă pină la 14 septembrie. urmind ca apoi, pînâ la 2 noiembrie, să se desfășoare întrecerile pe orașe, municipii, centre universitare. centre de comune.

al campionatelor de natațieZeno Oprițeșcu și Octavian Ressler. Față de dominarea autoritară a celor două mari cluburi bucureștene, se remarcă cu atît mai bine performantele natației din Ploiești : trei titluri naționale — Petrolul. antrenor M. Mitrofan — prin Maria Vlăsceanu fi Dragoș Aldea, și încă un titlu — școala sportivă, antrenor V. Vasiliu — prin Camelia Hoțescu. Adăugăm aici și rezultatul lui Iiorațiu Nea- grău — de la Crișul Oradea, antrenor Hermann Schler — campion 1975 la 1 500 m liber.
recalificările campionatelor mondiale de canotaj academic masculin, în proba de schif 4 plus I echipajul României (Zagoni, Agh. Kaporani, Naumescu și Lovrenschi) s-a clasat pe locul doi în. seria a doua, obți- ti.ind calificarea în finală. Pentru semifinale s-au calificat echipajele românești de 2 fără cîrmaci (Gru- mezescu, Oanță) și 2 plus 1 (Tudor, Ceapura si Lovrenschi) situate ne primul loc In șefiile respective ale recalificărilor.

RUGBIEchipa de rugbi a României a susținut la Timaru. tn compania selecționatei provinciei Canterbury, penultimul meci al turneului pe căre-I întreprinde in Nouă Zeelandă. După cum transmite corespondentul agenției France Presse, partida s-a Încheiat cu scOful de 12—4 (6—4) in favoarea gazdelor.
FOTOGRAFII SĂTMĂRENELa Ujgorod, orașul de reședință al regiunii Zakafpatia din R.S.S. Ucraineană, s-a deschis recent o expoziție de fotografii, organizată sub egida Comitetului județean Satu-Mâre al P.C.R. Cele 31 de fotografii în alb-ne- gru de mari dimensiuni, realizate de fotoreporterul Sătniărean Martin Sarea, oglindesc convingător impetuoasa dezvoltare in domeniile Industriei, âgricultu- ui Si social-cultural âih județul Satu-Mare, în anii socialismului. Expoziția se bucură de un frumos suCces. (Oetav Grumeza).



SCINTEIA - joi 28 august 1975 PAGINA 3

Dineu oferit de președintele Nicolae Ceaușescu 
în onoarea primului ministru Suleyman Demirel

IN PREAJMA MARII SĂRBĂTORI A R. D. VIETNAM 
Vernisajul expoziției de fotografii 

„Vietnam-30 de ani 
de glorioase victorii'

Toastul președintelui 
nicolae Ceaușescu

Toastul primului ministru 
Suleyman Demirel

CUrmare din pag. I)independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne și avantaj reciproc, pe renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în raporturile dintre state. România consideră că această conferință reprezintă încheierea cu succes a unei etape și. totodată, inaugurarea altei etape noi. a cărei caracteristică trebuie să fie intensificarea luptei popoarelor, a forțelor democratice progresiste din Europa și de ’tutindeni. pentru traducerea tn vi dezideratelor securității, pentru înfăptuirea angajamentelor asumate la Helsinki.Una din problemele importante ale înfăptuirii securității europene este și făurirea unor relații noi în Balcani. instaurarea în această zonă a unei atmosfere care să permită popoarelor respective să-și consacre integral energiile propășirii lor economice si sociale pașnice, să conlucreze între ele în mod reciproc a- vantajos. în spiritul înțelegerii depline. în acest sens, considerăm necesar să acționăm pentru extinderea căilor de cooperare a țărilor balcanice în variate domenii, pentru lărgirea contactelor si reuniunilor Ia diferite niveluri. inclusiv pentru crearea unor organisme de conlucrare în diferite domenii de activitate, asigurînd astfel transformarea Balcanilor intr-o zonă a bunei vecinătăți, a colaborării. păcii și destinderii. într-o regiune lipsită de arme nucleare. în care să nu mai existe trupe militare și baze străine și din care să fie abolită cu desăvîrșire politica de forță și de amenințare cu forța.O însemnătate deosebită pentru securitatea și destinderea în Balcani, ca și in general pe continentul european și în viata internațională, are soluționarea politică, cit. mai urgentă. a conflictului din Cipru, pe baza respectării integrității, suveranității și independentei acestui stat, a asigurării unei colaborări pașnice între cele două comunități cipriote.în același spirit. România se pronunță pentru reglementarea politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru instaurarea unei păci trainice și drepte, care să permită dezvoltarea economico-socială independentă și în deplină securitate a tuturor statelor din această zonă. în acest scop este necesară retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate in 1967, pornindu-se de ia faptul că menținerea ocupației prin forță a unor teritprii străine este, incompatibilă cu principiile dreptului internațional, cu interesele păoii;. ?i securității mondiale. în cadrul eforturilor pentru rezolvarea conflictului trebuie să se ajungă, de asemenea. la satisfacerea dezideratelor legitime ale poporului palestinean, inclusiv la constituirea unui stat palestinean independent.Analizînd cursul dezvoltării vieți', internaționale, nu putem să nu constatăm cu profundă îngrijorare că. in ultimii ani. cursa înarmărilor a luat proporții nemaiîntilnite.^ De aceea, considerăm că o cerință imperioasă. fundamentală a zilelor noastre este trecerea la măsuri concrete de dezarmare generală, și în primul rînd de dezarmare nucleară. Trebuie să facem totul pentru a se ajunge la desființarea blocurilor și a bazelor militare, la retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state, la reducerea bugeteloT militare și diminuarea armatelor naționale. Numai astfel se poate asigura eliberarea omenirii de pericolul unor noi conflagrații mondiale nimicitoare, se pot elibera uriașe r esuțv ’ materiale și umane, un vast pOtfe. țial t'ehnico-științifiic. pentru dezvoltarea economico-socială a tuturor statelor, pentru accelerarea progresului si civilizației pe planeta noastră.O altă problemă este aceea a subdezvoltării, a lichidării marilor decalaje care există între statele avansate șl cele subdezvoltate — și care constituie astăzi o serioasă sursă de instabilitate economică și politică, o accentuare a fenomenelor de criză.
\

Sosirea în Capitală a primului 
ministru al Republicii Turcia

La invitația președintelui Republicii Socialiste România, _ Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, miercuri după-amiază a sosit in Capitală primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, care face o vizită oficială in țara noastră.Primul ministru al Republicii Turcia este însoțit în această vizită de Ihsan Sabri Caglayangil. ministrul afacerilor externe, Osman Dernusu. ambasadorul Republicii Turcia la București, Oguz Gokmen, ambasador, director general al Direcției generale a problemelor economice și sociale din M.A.E., Semih Akbil, ambasador, director general al Direcției generale a informațiilor, Yalcin Kurtbay. ambasador, director general al protocolului din M.A.E., Necdet Tezei, ambasador, director general al Direcției generale a afacerilor politice din M.A.E., de alte persoane oficiale.La aeroportul Otopenl, unde a avut loc ceremonia sosirii, erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, în întimpinare au venit primul ministru al guvernului, Manea Mănescu, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Emil Nicolcioiu, ministrul justiției. Ion Șt. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, conducători de instituții centrale, generali și alte persoane oficiale.Era prezent George Marin, ambasadorul României la Ankara.Au fost de față membri ai Ambasadei Republicii Turcia la București.S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Turcia și Republicii Socialiste România.
O gardă militară a prezentat Onorul 

Viața pune cu tot mai multă acuitate în fața popoarelor necesitatea abolirii vechii politici imperialiste, colonialiste, care a împărțit lumea in țări bogate și țări sărace, a instaurării unei noi ordini economice șj politice internaționale, a unor relații noi cu adevărat echitabile intre state, care să asigure progresul mai rapid al tuturor popoarelor — și în primul rînd al celor rămase în urmă — accesul neîngrădit al fiecărei națiuni la cuceririle civilizației contemporane.Soluționarea marilor probleme ale vieții contemporane necesită participarea activă la viața internațională a tuturor statelor, indiferent de mărimea și de orînduirea lor socială. Tn lupta pentru promovarea unei politici noi, pentru rezolvarea echitabilă a problemelor internaționale, un rol deosebit au, după convingerea noastră, țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate. Doresc să evidențiez și cu a- cest prilej preocuparea constantă a României de a dezvolta larg relațiile de colaborare și solidaritate cu țoale aceste state.Apreciez că raporturile României cu țările în curs de dezvoltare, cu țările mici și mijlocii și-au găsit o expresie, în invitarea țării noastre de a lua parte la lucrările Conferinței țărilor nealiniate de la Lima. România dorește să participe la lucrările Conferinței țărilor nealiniate — care sînt în cea mai-mare parte țări în curs de dezvoltare, țări care se pronunță pentru o politică nouă, independentă — pornind tocmai de la politica sa principială pe care o înfăptuiește ca țară socialistă, politică de dezvoltare a solidarității și colaborării cu toate statele care se pronunță pentru o nouă ordine internațională.Apreciem că. mai mult ca oricînd, se impune întărirea solidarității și colaborării între toate statele, indiferent de orînduirea socială, de apartenența sau de participarea lor la diferite tratate internaționale. în scopul depășirii unor anumite stări de lucruri din trecut, pentru crearea unor relații noi. de deplină egalitate intre toate statele, care să asigure respectarea dreptului fiecărui popor de a Ci deplin stăuîn pe bogățiile naționale. pe destinele sale, de a-și putea făuri viitorul in mod liber, așa cum îl dorește, fără nici un amestec din afară.Doresc și cu acest prilej să exprim preocuparea continuă a României pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, al altor;,organisme,, interriațibhale în solutionăi'eă broblă- ; mel'or complexe ăta 'vieții ’ebnt'efh'ph-'^ rane. Tocmai în acest cadru se creează cele mai bune condiții pentru participarea activă a tuturor națiunilor Ia viata politică internațională, la democratizarea raporturilor interstatale, la asigurarea afirmării în viață a noilor principii, la respectarea dreptului internațional.Exprimînd satisfacția pentru colaborarea activă, de pînă acum, dintre România și Turcia pe arena internațională. nutresc speranța că și în viitor guvernele, statele noastre, reprezentanții lor vor conlucra tot mai strîns. în cadrul organismelor internaționale, pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă omenirea, pentru promovarea politicii de destindere, securitate și pace în lume, pentru realizarea noii ordini economice internaționale.Avînd convingerea că vizita pe care o faceți în România — deși scurtă — va contribui la extinderea colaborării și conlucrării reciproc avantajoase dintre popoarele noastre, spre binele și propășirea celor două țări. în interesul păcii și înțelegerii între națiuni, doresc să toastez :pentru prietenia și colaborarea dintre România și Turcia ;pentru prosperitatea și fericirea poporului turc prieten :pentru pace și colaborare In Balcani și în întreaga lume ; <în sănătatea dumneavoastră, domnule prim-ministru. a colaboratorilor dumneavoastră !in sănătatea președintelui Republicii Turcia 1 (Aplauze).

(Urmare din pag. I)Domnule președinte.Turcia dorește cu sinceritate transformarea Balcanilor într-o regiune exemplară de pace și stabilitate. Sperăm că rezultatele pozitive și constructive obținute la Conferința europeană de securitate și cooperare în Europa, respectarea cu bună intenție a clauzelor acceptate la conferință din partea tuturor statelor vor contribui la realizarea dorinței noastre comune. Pornind de la aceste considerente. Turcia este convinsă că între țările balcanice este posibilă colaborarea în diferite domenii. Nimeni nu trebuie să aibă vreo îndoială în a- cest sens. Pentru atingerea acestui scop înalt, prezintă însă importantă, după părerea noastră, aprecierea realistă a condițiilor politice din regiunea noastră, pregătirea atentă și cu grijă a terenului si condițiilor, precum si formarea opiniei publice. Considerăm că pentru a se ajunge Ia rezultate pozitive este necesară intensificarea contactelor bilaterale, căutarea soluționării pe cale pașnică a divergentelor existente, precum și depunerea de eforturi sincere in vederea unei colaborări multilaterale, în limita posibilităților. în domeniile economic, cultural, științific și altele, între țările balcanice, asigurarea în același timp a participării tuturor țărilor din Peninsula Balcanică la atingerea acestor scopuri. Sîntem încredințați că propunînd întărirea colaborării balcanice, abținerea de la crearea de situații de natură să o zdruncine și mai mult, acestea vor fi în folosul tuturor țărilor din Peninsula Balcanică.în continuare, premierul Turciei a expus poziția guvernului său în problema cipriotă. în acest context, subliniind că Cipru trebuie să constituie un element de pace și stabilitate în Mediterana Orientală, și să fie un stat care să poată contribui la realizarea cooperării și securității în Europa, vorbitorul a arătat că Turcia sprijină pe deplin convorbirile intercomunitare, dorește în mod sincer ca ele să ducă în scurt timp la soluționarea problemei cipriote — și depune eforturi in a- ceastă direcție. ...............—
■ ' • ■■ -

Cronica zilei
Miercuri după-amiază. tovarășul Leonte Răutu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășa Marta Buschmann, membru al Prezidiului Comitetului Director al Partidului Comunist German, care și-a petrecut concediul de odihnă in tara noastră.în cadrul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-a procedat la o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale si de perspectivă ale celor două partide și s-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu unele aspecte ale actualității politice internaționale.

★La invitația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. a sosit, într-o vizită de documentare în țara noastră, o delegație a Uniunii Asociațiilor Țărănești din Irak, condusă de Abdul Hussain Mus- lem Hassan Al-Dahabi.
★Nava-școală turcă ..Savarona". care. Sub conducerea contraamiralului Orhan Karabulut. a efectuat o vizită în portul Constanta, a părăsit apele teritoriale românești.

Turcia — a continuat vorbitorul — este o țară pașnică, și de la fondarea Republicii își orientează politica ei externă după principiul „Pace in tară, pace în lume“. Turcia promovează o politică de respectare a independenței și suveranității tuturor statelor și de neamestec în treburile lor interne. Ea este împotriva oricărui fel de imperialism și colonialism si a discriminării rasiale. Tn cadrul acestor principii, fără a lua în seamă diferențele dintre sistemele lor politice și economice. Turcia dorește să întrețină și să dezvolte relații de prietenie cu toate țările din lume și depune eforturi în această direcție. Scopul Turciei este de a realiza — în cadrul principiilor de pace, stabilitate și cooperare internațională — redresarea ei economică si socială, a- sigurarea pentru națiunea turcă a prosperității și fericirii pe care o merită.Sîntem satisfăcuți constatînd că ți România duce o politică ce are Ia bază aceleași idei. Țin să subliniez în special faptul că națiunea turcă nutrește simțăminte de respect și prietenie pentru poporul român. Poporul turc urmărește cu satisfacție eforturile depuse de România pentru pace în lume și in Balcani, precum și dezvoltarea plină de elan a României, sub conducerea eminentului și valorosului om de stat Nicolae Ceaușescu.Domnule președinte,Așa cum am subliniat și la început, Turcia acordă o mare importantă dezvoltării relațiilor sale cu România. Noi privim relațiile cu România nu în cadrul limitat al unei perioade, ci într-o perspectivă pe termen lung. Sîntem convinși că dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre țările noastre va fi nu numai în folosul națiunilor noastre, ci va ajuta și la întărirea înțelegerii reciproce și a securității in Balcani.încheind, ridic paharul în o- noarea domnului președinte Nicolae Ceaușescu, lider eminent al națiunii române, în sănătatea domnului prim- ministru, pentru fericirea și prosperitatea poporului român prieten, pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre. (Aplauze). f _ - •

în timpul șederii tn tara noastră, contraamiralul Orhan Karabulut a fost oaspetele Institutului de marină ..Mircea cel Bătrîn" și al comandamentului marinei militare, a făcut o vizită la primăria municipiului Constanta și a depus o coroană de flori la Monumentul Victoriei din Constanța. De asemenea, marinarii militari turci au vizitat stațiuni de odihnă și obiective cultural-turistice de pe litoralul românesc al Mării Negre.
•kLa sediul Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I.) a avut loc miercuri o masă rotundă, la care a vorbit profesorul Gianpaolo Calchi Novați, directorul Institutului pentru relațiile dintre Italia si țările Africii. Americii Latine și Orientului Mijlociu, cu sediul la Roma.Au participat cadre universitare, cercetători și publiciști.
★Miercuri a părăsit Capitala Rudolf Kleine, președintele Reichsbund-ului din R.F.G. care, împreună cu soția, a făcut o vizită de prietenie în țara noastră la invitația Comitetului foștilor luptători antifasciști și a Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist.Cu acest prilej a avut loc un schimb de vederi privind colaborarea între organizațiile noastre pe linia securității și cooperării europene, pentru dezarmare și pace.*Colectivul teatrului din Gfera — R. D. Germană — care se află in turneu în tara noastră, a fost miercuri seara oaspetele municipiului Arad, unde a prezentat un spectacol cu piesa „Medeea“ de Euripide. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a mențiriut 

călduroasă în jumătatea de sud-est a 
țării și s-a răcit ușor în celelalte re
giuni. Cerul a fost variabil, cu înnorfirl 
mai accentuate în Oltenia, Banat, Cri- 
șana. Maramureș, Transilvania și jumă
tatea de nord a Moldovei. Au cfinut a- 
versd de ploaie însoțite de frecvente 
descărcări electrice în nordul Crișănei, 
Maramureș, Transilvania, jumătatea de 
nord a Moldovei și zona subcarpatică a 
Olteniei și Munteniei. Vîntul a iȘuflât 
slab, pină la potrivit, prezcntîhd inten
sificări locale din sectorul nordic în 
Moldova. Temperaturile aerului la ora 
14 oscilau între 17 grade la Rădăuți șl 
33 de grade la Hîrșova și Tulcea. In 
București î Vremea a fost călduroasă. 
Cerul, mai mult acoperit în cursul di
mineții, a devenit variabil âpoi. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de 31 de grade.

Timpul probabil pentru 29, 30 șî 31 au
gust. In țară : După o răcire de scur
tă durată, vremea se va încălzi din 
nou. Cerul va fi schimbător. Vor că
dea averse izolate de ploaie. îndeosebi 
în zonele de deal §i de munte. Vînt 
slâb, pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între ă și 18 
grade, iar maximele între 20 și 28 de 
grade, mai ridicate în a doua parte a 
intervalului. In București : Vrerile re
lativ frumoasă. CU cerul schimbător, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vîn
tul va suflă slab, pină la moderat. 
Temperatura în scădere la început, 
apoi în creștere.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste, miercuri Ia amiază a avut loc. în sălile Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România, vernisajul expoziției de fotografii „Vietnam — 30 de ani de glorioase victorii". Adu- cînd un călduros omagiu strălucitului fiu al poporului vietnamez. Ho $i Min. expoziția prezintă mărturii elocvente ale luptei poporului vietnamez pentru libertate națională și progres social. pentru dezvoltarea economică a patriei sale și pentru țolaborare și pace în Asia de Sud-Est și în întreaga lume. Sînt prezentate, de asemenea, imagini care relevă relațiile de prietenie româno-vietnameze.în cadrul unei alocuțiuni. Iulian Antonescu, director în Consiliul Culturii și Educației Socialiste, a arătat că sărbătoarea națională a ponorului frate vietnamez este un fericit nrilej de a ne reafirma satisfacția pentru continua dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre partidele. țările și popoarele noastre. în interesul socialismului și păcii.A luat apoi cuvîntul Nguyen Thanh Ha, ambasadorul R. D. Vietnam ia București, care, după ce a mulțumit pentru organizarea acestei expoziții.
Lucrările Congresului internațional 

de cibernetică și sistemeLa Academia de studii economice au continuat, miercuri, lucrările celui de-al treilea Congres internațional de cibernetică si sisteme. In cursul dimineții, discuțiile s-au axat pe aspecte ale ciberneticii biomedicale, concepții cibernetice asupra a- fecțiunilor umane, dinamica bioci- berneticii și biotehnologiei, percepții și topologii.După-amiaza, lucrările s-au desfășurat în cele 7,secții ale congresului: „Cibernetica sistemelor economice". „Sisteme și modele", „Cibernetica industrială", „Cibernetica și mediul înconjurător". „Comunicarea, educația și informatica". „Inteligenta artificială", „Netlro si bioci- bernetica". Au fost luate în dezbatere abordarea sistemică a problemei valorii în luârea deciziei, ciber
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LAExtragerea I : 25 21 29 20 32 7.Extragerea a II-a : 36 6 34 26 2.FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 2 496 952 -.Iei, „din care: 1 810 002 lei REPORT,-,,.--.^ -

PENTRU PRODUCȚIA AGRICOLĂ 
răspunde Întreaga obște a satului
(Urmare din pag. I)nite integral, respectate cu cea mai mare rigurozitate.Tinindu-se seama de volumul mare de lucrări ce trebuie executat. de cantitățile de produse ce trebuie strînse in această perioadă. este necesar să se acorde prioritate recoltării și eliberării suprafețelor care vor fi însămintate cu «rîu si alte cereale de toamnă, să se asigure toate măsurile de natură să prevină pierderile, să elimine risipa. Toate produsele de toamnă trebuie strînse cu cea mai mare răspundere — unele dintre ele ca. de exemplu, sfecla de zahăr și legumele. în mod eșalonat — ceea ce impune conducerilor unităților agricole să ia măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport necesare și depozitarea în bune condiții a produselor. în ce privește porumbul și tloarea-soarelui, întreaga cantitate recoltată în cursul unei zile să fie transportată și depozitată în aceeași zi.Succesul în desfășurarea lucrărilor agricole este hotărît de organizare* temeinică a muncii în Cadrul fiecărei formații — fermă, brigadă sau echipă. Așa cum s-a subliniat în comunicatul ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., organizarea muncii pe echipe — ca formație de bază — are drept scop întărirea spiritului colectiv în muncă și a disciplinei, creșterea răspunderii întregii echipe, cit și a fiecărui membru al acesteia în parte, pentru folosirea deplină a bazei tch- nico-materiaie, executarea la timp si de calitate a volumului de muncă stabilit pe întreaga suprafață și obținere» nivelurilor de producție planificate. Iată de ce spiritul de

Noi forme de serviciiRăspunzînd solicitărilor turiștilor care călătoresc în străinătate cu autoturismele proprii, Administrația Asigurărilor de Stat a introdus o formă de a- sigurare specială, și anume — asigurarea facultativă a autovehiculelor cu valabilitate în a- fara teritoriului Republicii Socialiste România.în legătură cu această formă de asigurare, tovarășul Anton Mânzână, director In Administrația Asigurărilor de Stat, precizează că ea poate fi încheiată pe o durată de cel puțin o lună, atît pentru avarii, cît și pentru răspundere civilă sau — prin- tr-unul și același contract — pentru ambele categorii de riscuri. Răspunderea ADAS începe chiar din momentul ieșirii autovehiculului de pe teritoriul României și încetează în momentul reintrării acestuia in tară, dar nu mai tirziu de ora 24 a zilei în care expiră perioada pentru care s-au plătit pri

a înfățișat principalele momente ale luptei poporului vietnamez împotriva dominației colonialiste și agresiunii imperialiste, pentru independentă, democrație și socialism. Vorbitorul a relevat succesele obținute în edificarea noii orînduiri. sprijinul și solidaritatea țărilor socialiste frățești, ale forțelor antiimperialiste din întreaga lume. în acest context, el a subliniat că ponorul vietnamez s-a bucurat in lupta sa de sprijinul și aiutorul prețios ale Partidului Comunist Român și Guvernului Republicii Socialiste România, fată de care își exprimă recunoștința fierbinte.La deschidere au narticinat Ioan Jinga. vicepreședinte al Consiliului Culturii, și Educației Socialiste. Constantin Paraschivescu-Bălăceanu, vicepreședinte al Comitetului national de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, Stanciu Stoian. secretar general al Ligii Române de prietenie cu popoarele din Asia si Africa. loan Botar. secretar geperal al I.R.R.C.S.. reprezentanți ai M.A.E.. oameni de cultură și artă, ziariști. A fost de față Lam Van Luu. ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud La București, șefi de misiuni diplomatice acreditați în România și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

netica aplicată și rolul ei în problemele conducerii, modelarea dezvoltării economice și teoriei sistemelor cibernetice, progrese recente spre o teorie a sistemelor teleogenice, o nouă abordare a teoriei generale a sistemelor, metodologia preplanifică- rii, sistemul cibernetic de conducere la nivel microeconomic, exploatarea mediului înconjurător, un sistem e- ducațional integral pentru formarea specialiștilor in domeniul ciberneticii și informaticii, teoria generală a sistemelor ca teorie generală a educației, abordarea sistemică a îmbă- trînirii, analiza prin simulare la computere a sistemului respirator uman, rolul zgomotului în sistemele de autoreglare și alte teme.Lucrările congresului continuă.(Agerpres)
TRAGEREA DIN 27 AUGUST 1975 :Plata ciștigurilor se va face In Capitală începînd din 4 septembrie, pînă la 27 octombrie. în tară aproximativ din 8 septembrie pînă la 27 octombrie 1975 inclusiv, iar prin mandate ^poștale aproximativ dita.4: septembrie 1975...- • „

echipă. întărirea răspunderii colective și personale în muncă trebuie să caracterizeze întreaga activitate desfășurată în această perioadă în toate unitățile agricole. în toate formațiile de muncă, urmărindu-se pretutindeni îndeplinirea sarcinilor zilnice stabilite.Buna desfășurare a lucrărilor agricole de toamnă face imperios necesar ca organizațiile de partid de la sate, consiliile populare comunale să militeze mai perseverent pentru a introduce și în agricultură spiritul de organizare, disciplină, exactitate și punctualitate proprii activității Industriale. In spiritul prevederilor Legii organizării producției și a muncii în agricultură, ele trebuie să acționeze ferm pentru ca toți lucrătorii din agricultură, toți locuitorii satelor să participe la efectuarea lucrărilor agricole în această perioadă hotăritoare pentru recoltă. Porumbul, floarea-soarelui, legumele, fructele nu pot aștepta ; produsele respective, precum și alte roade ale toamnei trebuie strînse în timpul cel mai scurt și fără pierderi. Iar cind trebuie strînsă recolta și, concomitent, trebuie însămintate cerealele de toamnă, toată suflarea satelor trebuie să iasă la cîmp. Volumul lucrărilor în această perioadă este foarte mare și. de aceea, la executarea lor sînt chemați să pună umărul toți cetățenii satelor, inclusiv cadrele de conducere de la comune și din unități, 'toți angajatii din comune, precum și soțiile acestora, care, cu totii, trebuie să lucreze în brigăzi și echipe, asigurîn- du-se pretutindeni ordine si disciplină în efectuarea lucrărilor agricole.în întreaga perioadă a campaniei agricole de toamnă, organizațiile de

mele de asigurare. Autoturismele se asigură la valoarea lor, fără stabilirea de sume asigurate. Important de reținut este faptul că. in caz de producere a unui accident, asiguratii sînt o- bligati să înștiințeze imediat Administrația Asigurărilor de Stat — centrala, precum și organizația de asigurare, prevăzută în contract, din tara respectivă (în cazul pagubelor la asigurarea pentru avarii) sau Biroul asigurătorilor de autovehicule. prevăzut în documentul internațional de asigurare, care are valabilitate în tara unde s-a produs accidentul (în cazul pagubelor la asigurarea de răspundere civilă).In asigurarea pentru avarii, despăgubirile reprezentînd costul reparațiilor necesare pent'ru continuarea călătoriei, inclusiv cheltuielile de transport la atelierul de reparații cel mai a- propiat de locui accidentului, care poate face reparația, sau

GALAȚI:

Microraionul 
de locuințe 39 A în municipiu] Galați capătă contur un nou și modern micro- raion de locuințe. Este vorba de microraionul 39 A, din cartierul ..Aeroport". Aici au fost recepționate, zilele acestea, trei noi blocuri de locuințe, care se a- daugă celor 155 de apartamente predate „la cheie“ beneficiarilor cu puțin timp în urmă. Pînă la sfîrșitul anului, microraionul 39 A se va îmbogăți cu încă 1 100 apartamente, aflate acum in stadii avansate de execuție. (Dan Plăeșu).

BRĂILA :

Un nou supermagazinCu 5 luni mai devreme decît fusese planificat, constructorii de la I.J.C.M. Brăila au predat beneficiarului — direcția comercială județeană — un mare magazin alimentar. Fosta hală a municipiului a devenit, tn urma lucrărilor de modernizare. un magazin central de tio BIG, cu o suprafață comercîa’ă utilă de 3 595 metri pătrati. Utilizarea intensivă a spatiilor, tehnologiile moderne introduse în depozitare și desfacere, bogatul sortiment de mărfuri permit o bună servire a cumpărătorilor, precum și însemnate economii de timp. (M. Bunea).
BOTOȘANI:

Dezvoltarea rețelei 
comercialeîn planul său pe acest ân, I.J.E.C.O.O.P. Botoșani a prevăzut, printre altele, construirea de noi unități comerciale atit la orașe, cit și la sate. Pină în prezent. au fost date în folosință magazine universale cu raioane specializate și dotări corespunzătoare in satele Curteni, Voro- na, Cuza Vodă și altele. Noile complexe comerciale din Tru- șești și din orașul Săveni vor fi prevăzute și cu laboratoare de carmangerie și cofetărie. în vederea sporirii și diversificării preparatelor din producția proprie. în orașul Darabani s-a construit și pus la dispoziție un modern complex comercial de alimentație publică. în care funcționează un restaurant, o cofetărie. o unitate tip ..Gospodina11.Odată cu construirea noilor unități s-au luat măsuri pentru modernizarea, specializarea și reprofilarea celor existente. Ca urmare a acestei acțiuni, la Mi- hăileni. Ungureni, Corni și To- pirceni, de exemplu, s-au dat in circuitul comercial spații suplimentare, s-a accelerat circulația mărfurilor și s-a îmbunătățit aprovizionarea populației. (E. Nazarîe).

— —ÎL—L-J

partid de la sate, membrii comandamentelor comunale, in frunte cu seoretarii comitetelor comunale de partid, au datoria să-și desfășoare activitatea în mijlocul oamenilor din unitățile agricole, al locuitorilor satelor, mobilizînd energiile tuturor pentru folosirea din plin a fiecărei ore, a fiecărei zile, a mijloacelor de care dispun, în vederea executării în bune condiții a lucrărilor de recoltare și de însămîntări. Pretutindeni. în fiecare unitate, în fiecare comună, trebuie să se urmărească îndeaproape respectarea programelor pe fiecare cultură, a orarelor’ de lucru stabilite pe baza deciziilor consiliilor populare, a sarcinilor zilnice care revin fiecărei formații de muncă. în acest scop, comandamentele comunale sînt chemate să acționeze energic pentru solutionarea operativă a tuturor problemelor care determină buna organizare și desfășurare a lucrărilor agricole de toamnă.Pretutindeni, tn fruntea tuturor acțiunilor pentru executarea la timp și în bune condiții a lucrărilor trebuie să se afle comuniștii, mobilizînd prin exemplul lor personal, prin faptele lor, pe ceilalți locuitori ai satelor la muncă stăruitoare nentru Înfăptuirea programelor stabilite. Numai prin muncă hotărîtă. bine organizată, prin întronarea unui climat de ordine riguroasă și disciplină fermă. vor putea fi efectuate în mod exemnlar toate lucrările agricole din această campanie. Este în interesul economiei naționale, al întregului popor să se strîngă la timp și fără pierderi toate roadele acestei toamne, să se Dună baze solide recoltei din primul an al cincinalului viitor.
ADASde locul cel mai apropiat de adăpostire a autovehiculului (dacă acesta nu se poate deplasa prin forță proprie) se plătesc în străinătate, prin organizația de asigurare din țara respectivă, care efectuează aceste operațiuni din însărcinarea Administrației Asigurărilor de Stat, iar restul dacă este cazul, în România. în cazul în care călătoria nu mai poate fi continuată cu autovehiculul avariat. persoanelor care au efectuat voiajul, ca pasageri, li se plătesc și cheltuielile de transport pe calea ferată, de la locul producerii evenimentului pină Ia domiciliul asiguratului. La asigurarea pentru avarii, primele de asigurare se stabilesc în funcție de capacitatea cilindrică a autoturismelor, iar la asigurarea de răspundere civilă — pentru o perioadă de o lună — primele de asigurare sînt intre 170—430 lei, în funcție de țările vizitate.
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Mesaje cu prilejul aniversării 
zilei de 23 August

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCelebrarea sărbătorii naționale a tării dumneavoastră îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa călduroase felicitări.Poporul Voltei Superioare, guvernul său și eu însumi transmitem urări fierbinți de sănătate și fericire personală pentru Excelenta Voastră, precum și de prosperitate poporului român prietenCu dorința de a vedea întotdeauna întărindu-se bunele relații româno- volteze, vă rugăm să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte considerații.

EL HADJ ABOUBAKAR SANGOULE LAMIZANA
Președintele Republicii Volta Superioară

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia Zilei naționale a Republicii Socialiste România îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoastră, guvernului și poporului român felicitări și cele mai bune urări din partea mea, a guvernului și poporului Guyanei.Anul trecut a fost martorul întăririi legăturilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre și un aspect important al acestei dezvoltări este reflectat in înțelegerile pentru programe de cooperare reciprocă încheiate în timpul vizitei mele in țara dumneavoastră la începutul acestui an.Speranțelor noastre pentru întărirea pe mai departe a acestor bune relații alăturăm cele mai bune urări pentru prosperitatea marii dv. țări și poporului ei.Cu salutări prietenești.

FORBES BURNHAM
Prim-ministru al Guyanei

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNStimați tovarăși,Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României, ne adresăm dv. pentru a vă transmite, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Peruan, al tuturor comuniștilor peruani, b salutările noastre frățești împreună cu calde urări pentru ca progresele în construcția socialistă să continue cu succes.Felicitindu-vă in mod călduros, ne amintim de contribuția partidului, guvernului și poporului român la destinderea mondială, apărarea păcii și eliberarea popoarelor care luptă împotriva dominației imperialiste și la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ca garanție a realizării telurilor și aspirațiilor clasei muncitoare, și ale popoarelor lumii.Cu căldură,

JORGE DEL PRADO
Secretar general 

al Partidului Comunist Peruan
RÂUL ACOSTA

Secretar general adjunct

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul zilei dumneavoastră naționale v-aș fi recunoscător dacă ați transmite guvernului și poporului Republicii Socialiste România felicitări și sincere bune urări din partea guvernului și poporului .Noii Zeelande. Amint_indu-mi cu plăcere primirea caldă ce mi s-a făcut în timpul vizitei mele în România, la începutul acestui an, exprim convingerea că legăturile de prietenie dintre țările noastre vor continua să se dezvolte și să se Întărească în cursul anului care urmează.

*Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste RorrTâ- nia, a primit alte mesaje și telegrame de felicitare cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării qatriei de sub dominația fascistă. Au adresat asemenea telegrame : Sadruddin Aga Khan. înalt comisar al Națiunilor Unite pentru refugiati ; Centrul european al U.N.E.S.C.O. pentru în- vățămîntul superior, cu sediul la București ; Jean Taillard, secretar
Manifestări peste hotareBERLIN 27 (Agerpres). — La întreprinderea V.E.B. Feintuch — Zin- sterwalde din Cottbus a avut loc o festivitate, in cadrul căreia a luat cuvîntul însărcinatul cu afaceri a.i. al României. Au participat membri ai conducerii Comitetului regional Cottbus al P.S.U.G., reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.PHENIAN 27 (Agerpres). — In sala Teatrului de artă din Phenian a avut loc festivitatea deschiderii „Sâptă-

Opinia publică din țara noastră salută cu satisfacție hotărirea adoptată în unanimitate de conferința de la Lima a miniștrilor afacerilor externe din țările nealiniate privind invitarea României la lucrările reuniunii — sentimentele poporului român găsindu-și o fidelă expresie in aprecierile Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Este incontestabil că reuniunea statelor nealiniate și problemele înscrise la ordinea de zi a acesteia reprezintă o nouă și edificatoare mărturie a mutațiilor pozitive, a proceselor și tendințelor înnoitoare care au loc pe arena mondială. După cum se știe, cu mai puțin de o lună în urmă a avut loc întîlnirea de la Helsinki a marelui forum intereuropean. care a deschis noi perspective edificării securității și dezvoltării cooperării in Europa. Acum, reuniunea de la Lima, la care participă reprezentanți a peste 80 de state, dezbate importante probleme ale actualității — statornicirea unor noi relații pe plan mondial, depășirea subdezvoltării. Succesiunea, la scurt interval de timp, a acestor evenimente ilustrează pregnant dinamismul vieții politice internaționale, pune în evidență activizarea unui număr tot mai mare de națiuni, faptul că abordarea și rezolvarea constructivă a marilor probleme ale contemporaneității nu mai pot fi concepute decit cu participarea tuturor statelor și popoarelor, indiferent de orinduire socială, mărime, grad de dezvoltare sau potențial economic.în acest context se evidențiază tot mai mult rolul țărilor în curs de dezvoltare, al statelor mici și mijlocii, al țărilor reprezen- tînd așa-numita „lume a treia". Aceste țări cuprind majoritatea co- virșitoare a populației globului, vocația lor spre o lume mai bună și mai dreaptă aflîndu-și izvorul în însuși faptul că o mare parte din ele au a- părut pe ruinele fostelor imperii coloniale, au trebuit să ducă o luptă îndelungată, plină de sacrificii, pentru a-și dobîndi, consolida sau apăra independenta, pentru a fi stăpîne pe bogățiile lor naționale, pe propria soartă. Sînt realități istorice care fac ca aceste țări să fie organic atașate politicii noi, de independență, de echitate, de progres economic și social. împotriva practicilor și politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste de forță și dictat, pentru triumful unor relații noi între state, pentru statornicirea unei noi ordini

W. E. ROWLING
Prim-ministru*general al Comitetului Executiv al A- sociației culturale Belgia-România ; Ashok Sen, președintele Asociației de prietenie India-România ; Fred .1. Elizalde, președintele Șppietății de prietenie filipino-romârie ; Asociația pentru afaceri externe din Inuia și particlpanții la adunarea de sărbătorire a aniversării eliberării României : R. C. Maheshwari, președintele Consiliului de promovare a exporturilor de produse industriale din Calcutta.

mînii filmului românesc". La această manifestare au participat : Ri Cian Hip. director general al studiourilor de filme artistice, Son Yon Sun, director in Ministerul de Externe, Kil Ten Bon, director adjunct in Ministerul Culturii.PRAGA 27 (Agerpres). — „Zilele filmului românesc" au fost inaugurate in orașele Bratislava și Piestany. De asemenea, în orașul Plzen a fost inaugurată, miercuri, o expoziție de fotografii documentare.
politice și economice, care să asigure dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni.Poporul român, care a trebuit în decursul istoriei să ducă o luptă grea pentru a-și apăra ființa națională, a privit întotdeauna cu înțelegere și simpatie și și-a manifestat activ solidaritatea față de eforturile statelor care au pășit pe calea dezvoltării independente, de sine stătătoare. Această atitudine de solidaritate și-a găsit noi temeiuri prin fap

a țările ie ars de dezvoltare, 
h lupta pentru edificarea iniei nai urdinl 

neunumiat si poltlce munMb
tul că România socialistă, ca tară în curs de dezvoltare, are de soluționat numeroase probleme comune sau asemănătoare cu ale acestor țări.în mod deosebit, ultimii ani au cunoscut o considerabilă extindere a legăturilor pe multiple planuri cu țările lumii a treia, un rol esențial în această direcție revenind tovarășului Nicolae Ceaușescu. promotor strălucit al politicii externe a partidului și statului nostru. Se cuvine astfel subliniat că multiplele contacte. vizitele întreprinse intr-un mare număr de state în curs de dezvoltare, nealiniate, de pe aproape toate continentele — Africa. Asia. America Latină. Europa — au marcat momente istorice in dezvoltarea și consolidarea relațiilor prietenești nle României socialiste cu aceste țări, conferind acestor relații temelii trainice și deschizîndu-le ample și fertile perspective.

LIMA

Conferința ministerială OMENI
a țărilorLIMA 27. — Corespondentul nostru transmite : Conferința miniștrilor de externe din țările nealiniate, care își continuă lucrările la Lima, are loc sub semnul afirmării frontului din ce in ce mai larg al mișcării nealinia- tilor, a necesității de a se instaura noi relații în viața internațională, bazate pe principiile egalității in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, pentru edificarea unei noi ordini e- conomice și politice internaționale.Șefii delegațiilor din R. D. Vietnam, R.P.D. Coreeană și Panama au rostit cuvîntări cu ocazia primirii a- cestor țări ca membre în grupul ne- aliniaților.In sesiunea de după-amiază a luat cuvintul șeful delegației R.S.F. Iugoslavia, secretarul federal pentru afaceri externe, Miloș Minici. care a făcut o amplă analiză a evoluției situației internaționale din ultimii ani. El a relevat marile evenimente ce au marcat accentuarea procesului de destindere, între care o deosebită însemnătate are Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. Re-

Evoluția situației din PortugaliaLISABONA 27 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al Portugaliei a examinat in cadrul unei ședințe prezidate de premierul Vasco Goncalves, care a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, situația politică din țară. Comunicatul dat publicității relevă că „au fost obținute progrese in depășirea crizei militar-politice din țară, guvernul fiind însă conștient de actualele dificultăți". O deosebită importanță au crearea unui front al forțelor politice progresiste, ca factor hotăritor in lupta împotriva reacțiunii și reorganizarea structurii organelor militare revoluționare, fără care nu poate fi realizată stabilizarea situației, necesară unei evoluții progresiste — se spune în comunicat.Guvernul și-a declarat hotărirea de a îndeplini cu toată răspunderea sarcinile pe care i le-a încredințat președintele republicii, urmind să-și aducă și in viitor contribuția la dezvoltarea procesului revoluționar.Totodată, Consiliul de Miniștri a discutat și aprobat un proiect de lege privind funcționarea controlului muncitoresc in producție, în vederea creării condițiilor necesare pentru o participare organizată a oamenilor muncii la lupta pentru economii. împotriva sabotajului, pentru sporirea
Convorbiri intre 

reprezentanți ai M.P.L.A. 
si U.N.I.T.A.LISABONA 27 (Agerpres). — Un purtător de cuvint oficial a anunțat miercuri că la Lisabona se desfășoară convorbiri între reprezentanți' ai Mișcării Populare pentru Eli'Serarfea A’ri- golei (M.P.L.A.) și ai Uniunii Naționale pentru Independența Totală a Angolei (U.N.I.T.A.). Discuțiile au ca scop elaborarea unei platforme de acord, privind o apropiere între pozițiile celor două mișcări de eliberare.Din Luanda s-a anunțat că a intervenit un acord de încetare a focului intre M.P.L.A. și F.N.L.A. in zona portului Mocamedes.

★NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a adresat un apel urgent către toți cei care iau parte la luptele din Timor să pună capăt ostilităților și să se înceapă negocieri menite să ducă la o rezolvare pașnică a problemei, s-a anunțat la Națiunile Unite. Secretarul general arată, pe de altă parte, că a urmărit evoluția evenimentelor cu „îngrijorare crescîndă" și că își oferă bunele oficii pentru o reglementare a situației in Timor.
Referindu-se la intensificarea legăturilor dintre România socialistă și țările în curs de dezvoltare, inclusiv Ia participarea României la conferința de la Lima, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Avind în vedere preocuparea pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, România consideră că se impune dezvoltarea relațiilor sale și cu țările nealiniate care, in aproape totalitatea lor, sînt țări in curs de dezvoltare. Acesta este motivul 

care a determinat România să-sl manifeste interesul de a participa in calitate de observator la lucrările nealiniaților. Prin aceasta nu am dat decit o formă juridică unor realități existente in relațiile României cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate".O astfel de poziție se înscrie in concepția întregii activități internaționale a României socialiste de a promova larg raporturi de colaborare și solidaritate cu toate statele care, indiferent de orînduirea eco- nomico-soeială, militează pentru pace și securitate, pentru progres și o lume mai bună. în același sens trebuie subliniat că în concepția României esențialul constă nu în a- partenența sau neaparlenența la diferitele sisteme de alianțe militare, ei in pozițiile pe care se situează statele respective, in modul in care se preocupă și contribuie activ la pro-

nealiniateprezentantul iugoslav a precizat că, în fața rezistenței imperialismului, neocolonialismului și agresiunii, strategia politică a nealinierii trebuie să aibă, ca linii prioritare, lupta pentru libertate, independentă și egalitate în drepturi a tuturor țărilor și popoarelor, împotriva intervenției, presiunilor, amenințărilor cu forța și agresiunii, pentru pace și securitate în lume.Ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh, a făcut o evaluare a succeselor obținute de țările nealiniate în perioada care a trecut de la Conferința la nivel înalt de la Alger, relevind însemnătatea istorică a victoriei cucerite de poporul vietnamez împotriva agresiunii imperialiste. In cuvîntare se atrage atenția asupra încercărilor imperialismului de a menține, adesea sub forme camuflate, multe din pozițiile sale în lume, situație care necesită „întărirea și lărgirea și mai mult a solidarității, sub diverse aspecte, in sînul mișcării țărilor nealiniate, intre aceste țări și țările socialiste și alte forțe înaintate din lume".
producției și îmbunătățirea calității acesteia. A fost adoptată hotărirea de a se emite un împrumut în valoare de cinci miliarde de escudos pentru acoperirea cheltuielilor legate de înapoierea și stabilirea în țară a cetățenilor portughezi din fostele colonii- ale Portugaliei. Totodată, a fost examinată problema reorganizării sistemului bancar.

O O O O O 
agențiile de presă transmit:

La sediul O.M. din NewYork a avut loc o adunare solemnă a Consiliului pentru Namibia, dedicată sărbătoririi Zilei Namibiei. Reuniunea — la care au participat secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, reprezentanți ai statelor membre ale O.N.U., președinții Consiliului de Securitate și Comitetului „celor 24“ pentru decolonizare, reprezentanți ai Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) — a fost prezidată de reprezentantul permanent al României la Națiunile Unite, ambasadorul Ion Dat- cu, care a luat cuvintul in cadrul adunării.
Papua și Noua Guinee, teritoriu aflat sub tutela O.N.U. și administrat de Australia, va deveni independent la 16 septembrie, in ziua deschiderii lucrărilor Adunării Generale. a ahunțat Comitetul pentru decolonizare al Națiunilor Unite.

Kissingoî desfășurate miercuriau fost caracterizate drept pozitive de un purtător de cuvint prezidențial egiptean. „Problemele fundamentale ale unui al doilea acord interimar egipteano-israelian au fost deja reglementate, rămînînd in suspensie citeva chestiuni relativ importante", a arătat purtătorul de cuvint. Secretarul de stat al S.U.A. a sosit miercuri seara in Israel. urmind să se înapoieze în Egipt joi sau vineri.
Reuniunea miniștrilor do 

finanțe din țările Com- 
manwealthului, co>isacrată țn esență găsirii de noi mijloace și metode pentru lichidarea subdezvoltării. și-a început lucrările la Georgetown. capitala Republicii Guyana.
movarea noilor principii de relații interstatale, Ia afirmarea și înfăptuirea dreptului de dezvoltare independentă a fiecărui popor, Ia promovarea cauzei păcii, colaborării și înțelegerii între națiuni. Este cunoscut că blocurile sau grupările militare nu sînt și nu pot fi eterne, ele fiind produsul unor împrejurări istorice. Se știe, astfel, că Tratatul de la Varșovia a fost creat în anumite condiții, determinate de constituirea Pactului Nord-Atlantic, țările socialiste pro-

nunțîndu-se de mult timp pentru desființarea concomitentă a ambelor organizații. în legătură cu aceasta, desfășurarea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa a creat noi premise pentru dezvoltarea procesului de întărire a încrederii între statele continentului și. in perspectivă, pentru trecerea la desființarea simultană a grupărilor militare opuse. Se poate, de aceea. afirma cu deplin temei câ participarea la reuniunile statelor nealiniate a unor țări aparținind in prezent diferitelor grupări militare conduce la apropierea între națiuni, stimulează procesele pozitive de înțelegere și destindere internațională, însăși viața evidențiază astfel că principala cerință a actualității internaționale o constituie dezvoltarea unor relații noi, de egalitate deplină, stimă și respect, de cooperare reciproc avantajoa-

Crearea de zone denuclearizate—cerință 
importantă a securității internaționale 

Intervenția reprezentantului român în Comitetul 
de dezarmare de la GenevaGENEVA 27 (Agerpres). — în ultimele ședințe ale sesiunii sale din a- cest an. Comitetul de dezarmare a luat în discuție studiul alcătuit de către un grup de experți guvernamentali în legătură cu problema zonelor denuclearizate. După cum este cunoscut, studiul în cauză este cerut de către Adunarea Generală a O.N.U. printr-o rezoluție adoptată la ultima sa sesiune. Grupul a fost alcătuit din experți guvernamentali din 21 de țări, printre care și România.Fiind primul de această natură, studiul face o analiză corespunzătoare a noțiunii de zonă denuclearizată. in- cercînd să degajeze unele principii și linii directoare utile statelor în preocuparea lor pentru crearea de zone denuclearizate.In cadrul intervenției sale în comitet, șeful delegației române, ambasadorul Constantin Ene. a arătat că ideea zonelor libere de arme nucleare se afirmă tot mai mult ca o componentă a cursului nou care își face loc in viața internațională, exprimînd voința statelor de a trăi intr-un climat de încredere și înțelegere reciprocă, de bună vecinătate si colaborare pașnică. Promovat in primul rînd de țările nenucleare mici și mijlocii, conceptul de zonă denuclearizată oferă, totodată, un cîmp larg de acțiune tuturor statelor, nucleare și nenucleare, în care ambele categorii pot să-și aducă o contribuție efectivă la întărirea securității internaționale.De-a lungul anilor. România a acționat atit in cadrul relațiilor sale bilaterale, cit și în foruri multilate

Președintele Mao Tzechin a avut 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 Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), Khieu Samphan. viceprim-ministru al G.R.U.N.C., comandantul șef al Forțelor armate populare de eliberare națională cambodgiene, și Ieng Thirith, ministrul cambodgian al e- ducației populare și tineretului. Președintele Mao Tzedun a salutat cu căldură victoria completă a poporului cambodgian în războiul de eliberare națională, iar Norodom Sianuk a mulțumit poporului chinez pentru sprijinul acordat poporului cambodgian.
Formația de dansuri și muzică populară „Doina Gorjului" din Tirgu-Jiu a întreprins un turneu in Uniunea Sovietică. Mesagerii artei noastre populare au prezentat spectacole, îndelung a- plaudate de publicul sovietic, cu ocazia deschiderii expoziției naționale „Româhia-azi", precum și pe scenele Complexului ex- pozițional al realizărilor economiei naționale a U.R.S.S. din Moscova.

Hail® Setassi® a înșelat 
dm viață, miercuri, anunță postul de radio Addis Abeba. Fostul împărat al Etiopiei, in virstă de 83 de ani, a fost supus în urmă cu două luni unei intervenții chirurgicale. Haile Selassie, împărat din aprilie 1930. a fost detronat in septembrie anul trecut.
să între toate statele, care să asigure afirmarea liberă și înflorirea fiecărei națiuni, valorificarea a. ujiilor naponaie iu interesul propriu, depășirea subdezvoltării și progresul general — problemă cardinală a lumii contemporane.România socialistă, potrivit orientărilor sale constante, definite cu claritate de congresele partidului, de Congresul al XI-lea al P.C.R., va dezvolta în continuare relații frățești de colaborare și întrajutorare cu toate țările socialiste, va adinei raporturile de cooperare și solidaritate cu statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, va amplifica relațiile cu toate statele lumii, indiferent de orinduirea lor socială. Participarea României, ca și a altor țări socialiste, la conferința statelor nealiniate contribuie la întărirea solidarității și colaborării dintre țările socialiste și statele lumii a treia, pentru soluționarea in interesul popoarelor a problemelor lumii contemporane, pentru realizarea de progrese pe calea lichidării fenomenului subdezvoltării, pentru asigurarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele.Rezolvarea complexelor probleme ale contemporaneității impune ca o necesitate obiectivă întărirea colaborării și unității dintre toate forțele progresiste ale omenirii. In acest context se vădește tot mai mult importanța întăririi legăturilor de soli- dr.ritate ale țărilor socialiste cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu țările mici și mijlocii — care, pe bună dreptate, văd in țările socialiste un sprijin activ in lupta lor justă pentru dezvoltarea lor economică și socială.Exprimînd încă o dată satisfacția pentru hotărirea adoptată la Lima, in care vede o recunoaștere a justeței politicii internaționale a României socialiste pusă în slujba statornicirii unor relații noi bazate pe e- chitate și respect reciproc, a cauzei progresului general, poporul nostru iși reafirmă hotărirea de a milita cu aceeași consecvență ca și pină acum pentru întărirea solidarității cu toate țările și forțele sociale care acționează pentru soluționarea în concordanță cu interesele popoarelor a marilor probleme ale contemporaneității, pentru împlinirea marelui deziderat istoric al instaurării unei noi ordini politice și economice mondiale.

V. AU-XANDRESCU 

rale pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, liberă de arma nucleară. Sintem bucuroși să vedem că același obiectiv este urmărit și de alte state din regiune.în continuare, ambasadorul român a insistat asupra autorității și rolului ce revin O.N.U. în materie de zone denuclearizate. Viitoarea sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a arătat el, trebuie să acorde întreaga a- tenție studiului și să intervină pentru clarificarea acelor puncte asupra cărora au existat divergente între experți. in primul rind echilibrul drepturilor și obligațiilor statelor care concură la stabilirea unei zone libere de arme nucleare. Adunarea Generală are datoria să încurajeze eforturile statelor care manifestă interes pentru crearea de zone denuclearizate in diferite regiuni ale lumii și să le o- fere întregul ei sprijin în acest scop.
Cresc rmdurile

P. C. ItalianROMA 27 (Agerpres). — Partidul Comunist Italian are în prezent 1 715 922 de membri, informează ziarul „L’Unitâ", subliniind că este cea mai ridicată cifră înregistrată in ultimii 15 ani. Cotidianul partidului comunist menționează că în ultimul timp s-au înscris in rindurile partidului 150 000 de italieni. în special tineri, precum și muncitori, funcționari și intelectuali. In P.C.I. sînt înscrise 398 777 femei.

„Forumul lumii a îicia", la care au participat reprezentanți ai opiniei publice din diverse țări in curs de dezvoltare, s-a încheiat in capitala Mexicului. Cu acest prilej a fost dat publicității un document continind propuneri concrete pentru instituirea unei noi ordini economice internaționale, document ce va fi prezentat în cadrul Conferinței miniștrilor de externe din statele nealiniate. care se desfășoară la Lima, de către delegația mexicană.
0 nouă rundă de con

vorbiri între delegați ai Partidului Unionist Protestant și cei ai Partidului Social-Democrat și Laburist s-a desfășurat la Belfast. în cadrul e- forturilor privind soluționarea pașnică a situației din Irlanda de Nord. Scopul acestor convorbiri este „găsirea unei formule de compromis" in vederea guvernării provinciei.
Un dscrot semnat de șeful statului spaniol și dat publicității la Madrid aduce noi îngrădiri drepturilor constituționale ale cetățenilor. Decretul, al doilea de această natură emis de autorități in ultimul timp, prevede măsuri aspre la adresa presei și manifestațiilor de stradă.

VIETNAMUL DE SUD

Success 
remarcabile 
m reconstrucțieSAIGON 27 (Agerpres). — In cele patru luni care au trecut de la e- liberare, Republica Vietnamului de Sud a obținut remarcabile succese in refacerea și dezvoltarea economiei. Cu sprijinul direct al autorităților revoluționare, un mare număr de fabrici de textile, produse alimentare, farmaceutice, mașini și utilaj greu, articole chimice și alte produse din zona Saigon — Gia Dinh și-au reluat activitatea.Imediat după eliberare, oamenii muncii au făcut mari eforturi pentru accelerarea lucrărilor de reparare a șoselelor, căilor ferate, podurilor și, in general, a mijloacelor de transport deteriorate in timpul războiului. Mai multe șosele de importanță națională sau provincială au fost reparate și redeschise traficului normal. Sute de poduri și numeroase porțiuni de cale ferată, distruse de inamic, au fost, de asemenea, redate circulației. Navigația pe riuriie și fluviile din interiorul țârii sau de-a lungul coastelor a fost reluată la scurt timp. Activitatea din porturile Da Nang, Nha Trang, Saigon, Cam Ranh și Vung Tau a reintrat in normal.Țăranii din Vietnamul de Sud au redat, la rindul lor, agriculturii întinse suprafețe necultivate, au pus în aplicare proiecte de conservare a apei în vederea restabilirii și dezvoltării producției. Potrivit unor statistici. la sfirșitul lunii iulie, 248 000 hectare de pămînturi virgine au fost date in exploatare in șase provincii ale tării. Un mare număr de locuitori ai orașelor au plecat în zonele rurale pentru a ajuta la dezvoltarea producției agricole.

„Obligație morală"

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Savantul american Arthur Galston, 
profesor la Universitatea din Yale, 
reiniors după o vizită in Vietnam, a 
afirmat că oamenii de știință din 
S.U.A. au obligația morală să facă tot 
posibilul pentru a contribui la refa
cerea Vietnamului, care a suferit atit 
de mult de pe urma unui război de
vastator. Știința americană — a spus 
Galston — care a contribuit și ea la 
ducerea războiului, are obligația să ia 
parte la reconstruirea acestei țări, 
avind in vedere că mulți oameni de 
știință sint responsabili pentru utili
zarea unor substanțe extrem de no
cive, cum ar fi defoliantele, care au 
provocat pagube imense și au creat 
un adevărat dezechilibru al florei și 
faunei in regiuni intinse.

• DEFICITUL DE APĂ 
POTABILĂ. Potrivit unor calcule comunicate de revista sovietică „Naukw i Jizn“, omenirea consumă în prezent 3 300 kilometri cubi de apă pe an, respectiv ceva mai puțin de o mie metri cubi de fiecare locuitor al Pămîntului. Pentru satisfacerea necesităților fiziologice ale omului este necesară insă doar a mia parte din această cantitate — respectiv 2,5 litri de apă potabilă la 24 de ore. Dar chiar și această cotă minimă nu poate fi asigurată fiecărui locuitor al Terrei. 60 la sută din suprafața uscatului reprezintă zone in care apa potabilă lipsește sau se află in cantități insuficiente. Mai mult de un sfert din omenire suferă din pricina lipsei de apă potabilă, iar aproape 500 milioane suferă de boli provocate de deficitul și calitatea necorespunzătoare a apei de băut.

• DEMOGRAFIE A- 
FRICANĂ. Potrivit surselor 1 O.N.U., jumătate din populâț., continentului african, care se ridică la 400 milioane de oameni, este constituită din copii și a- dolescenți sub 15 ani și doar 3la sută reprezintă persoane în virstă de peste 65 de ani. Cauza acestei situații, apreciază specialiștii, rezidă in cota ridicată a natalității. Reversul îl constituie durata medie a vieții scăzută, ca unul din aspectele dureroase ale subdezvoltării — consecință a îndelungatei dominații coloniale.

• ANTENĂ TV UNICĂ. Pretutindeni în lume, antenele individuale de televiziune tind să cedeze locul antenelor colective pentru fiecare bloc de locuință. în principatul Liechtenstein — în suprafață de numai 157 kmp — este însă in curs de examinare proiectul construirii unei teleantene colective care să servească pe toți abona- ții din acest microstat european, cu 20 000 de locuitori. Cu ajutorul acestei antene, > telespectatorii vor putea recepționa programele transmise de posturile de televiziune din Elveția, R.F. Germania și Austria. Cheltuielile pentru înfăptuirea proiectului sînt mai reduse decit suma necesitată de construirea unui centru . pi opriu de televiziune.
• APARAiE SALVA

TOARE. Centrul de cercetare și dezvoltare pentru tehnică medicală ORMED din Varșovia a realizat in ultimii ani mai multe tipuri de cârdiostimula- toare. Feste 3 000 de polonezi poartă implantate asemenea a- pâyăte, ăprăcilndu-șe că numărul ior va crește anual cu circă 2000 de persoane. Ținmd seama că ia fiecare trei luni pacientul trebuie să-și verince starea sănătății la unul din cele zece centre cardiologice specializate, s-a realizat și o aparatură ce permite verixicarea fără deplasare, prin.... telefon. La OKMED se lucrează in prezent la realizarea de stimulatoare pentru alte funcții biologice — stimulatoare pentru vezica urinara, pentru cei cu vederea sau auzul slab, stimulatoare neurologice etc.
• DUPĂ OPERAȚIE,în urma intervenției chirurgicale la plămmul sting, la care a fost supus Donald biayton, participant la recentul zbor cosmic comun „Soiuz-Apollo", medicii au declarat câ nu e vomă de cancer, nodului depistat 'fiind de natură benignă. Revenindu-și foarte rapid după operație, Slayton a spus doar „cu atit 1/ i bine" cind a arlat rezultatul im- ~j tervenției chirurgilor. ' j
• VINOVATE - MI

DIILE. După numai trei ani de activitate, cea mai mare hidrocentrala construită pe litoralul apusean al Japoniei și-a încetat brusc activitatea. Cauza ? Supraîncălzirea turbinelor din cauza blocării sistemului de răcire cu apă de mare. Iar acest sistem a ieșit din funcțiune deoarece pe grilajul conductei s-a depus un strat gros de... midii.Migrarea acestor viețuitoare marine — din Europa in Japonia — a început cu patru decenii în urmă. Agățîndu-se de fundul vapoarelor și formind adevărate colonii, midiile au făcut un drum lung, la capătul căruia s-au instalat in zona niponă de litoral, unde s-au aclimatizat perfect, inmulțindu-se nestingherit. In prezent, la fiecare metru pătrat de suprafață subacvatică din Golful Tokio revin pină la 700 kg de midii. Desigur, hidrocentrala amintită a fost debarasată de oaspeții nechemați, dar nu se știe pentru cită vreme...
• URANIU ÎN FIN

LANDA. Sub centrul orașului Helsinki s-ar afla uriașe zăcăminte de minereu cu o foarte mare concentrație de uraniu, a- firmă specialiștii. Apele freatice din această zonă ar conține mai mult uraniu ca oriunde in lume. Nivelul de radioactivitate in subsol, in apropierea pieței centrale Kamprintori, depășește de citeva zeci de ori pe cel admis ca ncpericulos și construirea in acest loc a unei stații de metrou a fost întreruptă. Va însemna această descoperire o binefacere sau un mare neajuns pentru oraș ? — se întreabă ziarele finlandeze. In prezent se desfășoară ample lucrări de explorare geologică pentru delimitarea zonei zăcămintelor.
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