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Convorbiri intre președintele
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 

al Turciei, Suleyman Demirel

Joi dimineața au avut loc convorbiri intre președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel.Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, primul ministru al guvernului, și George Macovescu, ministrul afacerilor externe.A participat Ihsan Sabri Caglayan- gil. ministrul afacerilor externe al Turciei.In aceeași atmosferă cordială, prietenească a continuat schimbul de vederi în probleme privind extinderea și diversificarea in continuare a raporturilor dintre România și Turcia, conlucrării lor rodnice, atît pe plan bilateral, cit șl pe plan mondial.Trecindu-se in revistă principalele probleme ale vieții politice internaționale. de ambele părți s-a apreciat faptul că încheierea cu succes a Conferinței general-europene a deschis bune perspective pentru realizarea în continuare a unor noi

UN ROL TOT MAI IMPORTANT, TOT MAI ACTIV 
ORGANIZAȚIILOR DE PARTID DE LA SATE 
in conducerea și organizarea producției agricole

După cum este cunoscut, Plenara C.C. al P.C.R. din 21—22 iulie a adoptat Hotărîrea cu privire la îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de la sate. Obiectivul fundamental urmărit prin ansamblul prevederilor acestui document de cea mai mare însemnătate este creșterea rolului conducător politic al organizațiilor de partid de la sate, concentrarea unitară a eforturilor celor aproximativ 1000 000 de comuniști care activează în mediul rural spre rezolvarea problemelor producției a- gricole, bunei gospodăriri și dezvoltări economico-sociale a satelor, îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid sătești asigură, totodată, creșterea forței lor de mobilizare, pentru a pune în valoare întreaga capacitate de muncă, toată priceperea țărănimii, a miilor de specialiști, a tuturor locuitorilor de la sate, întregul potential tehnic de care dispune agricultura noastră socialistă — prin organizarea superioară a producției și 
a muncii, incît activitatea din unitățile agricole de stat și cooperatiste să dobîndească în tot mai mare măsură caracteristicile specifice ale activității din întreprinderile industriale.în prezent au loc ședințe ale comitetelor comunale de partid ou activul si adunări generale 
ale organizațiilor de bază în care se dezbat tocmai problemele mai bunei organizări a producției 
și a muncii în unitățile de stat și cooperatiste, ale intăririi ordinii și disciplinei, aplicîndu-se concret prevederile Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din iulie 1975 referitoare la Îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid de ia sate.Potrivit unei hotărîri a conducerii partidului, dezbaterile se a- gează asupra sarcinilor subliniate 
tn cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara din 21—22 iu
lie cu privire la realizarea obiec

pași pe calea edificării unui sistem trainic de securitate, cooperare și pace în Europa și in lume. Convorbirile au evidențiat dorința celor două state de a acționa activ și a colabora in vederea aplicării în fapt a documentelor conferinței, de a-și aduce contribuția la statornicirea deplină a unui climat propice colaborării și înțelegerii între popoare, la realizarea unei noi ordini economice și politice internaționale. în acest context a fost relevată importanta a- doptării unor măsuri concrete de dezarmare generală și, în primul rînd, de dezarmare nucleară.A fost subliniată necesitatea Intensificării eforturilor pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți, a colaborării, păcii și destinderii, la care să participe toate statele balcanice.In timpul discuției a fost relevată necesitatea eliminării surselor de Încordare și conflict și reglementării pe cale politică a problemelor liti

tivelor mari ce revin agriculturii atît în prezent, cît și în anii viitori, prin participarea tuturor cetățenilor satelor la executarea la timp a lucrărilor din campaniile a- gricole, a celor de îmbunătățiri funciare, aplicarea corectă a sistemului de retribuire a muncii în acord global, întărirea răspunderii echipelor, brigăzilor și fermelor, cît ăi a fiecărui membru ăl acestora pentru realizarea tuturor lucrărilor și a producțiilor planifica
Dezbateri în vederea aprofundării și aplicării 

sarcinilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu la Plenara din iulie

te, instaurarea unui climat de ordine și disciplină strictă.Totodată, este necesar ca dezbaterile să fie organic legate de ansamblul măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv în ședința din 26 august 1975 — măsuri ceconcretizează precis, riguros Indicațiile și orientările principiale trasate în cuvîntarea secretarului general al partidului la Plenara C.C. al P.C.R. din iulie. Aceste măsuri, care au un caracter de largă valabilitate în timp, trebuie să stea la baza programelor de acțiune ce se stabilesc atît pentru buna desfășurare a campaniei de toamnă, cît și pentru îmbunătățirea radicală a întregii activități în vederea îndeplinirii marilor sarcini ce revin agrioulturii in viitorul cincinal.Principalul rezultat al acestor a- nalize trebuie să-l constituie perfecționarea muncii de partid pe toate tărîmurile vieții rurale, a mo

gioase existente. subliniindu-Se că se impune o soluționare .iustă șl durabilă â situației din Cipru, pe bâza respectării integrității, suveranității și independenței acestui stat, asigurării unei colaborări pașnice între cele două comunități cipriote.Cele două părți s-au pronunțat, de asemenea, pentru soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul Apropiat și instaurarea unei păci reale și drepte în această regiune, relevînd necesitatea retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967 și satisfacerii de
Azi, în jurul orei 9, posturile noastre de radio 

șl televiziune vor transmite direct de la Palatul 
Republicii ceremonia semnării documentelor ofi
ciale româno—turce.

dulul de a glndi șl acționa al comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din agricultură, întărirea spiritului revoluționar în înfăptuirea politicii partidului, a legilor statului. Este, de aceea, de cea mai mare importantă ca ședințele cu activul și adunările generale ale organizațiilor de partid să fie temeinic pregătite, cu ajutorul direct al comitetelor județene de partid, în perioada premergătoare dezbaterilor este necesar să fie pus în 

mișcare Întregul arsenal al mijloacelor propagandei de partid și muncii politico-educative—ziare, foi volante. gazete de perete, stații de radioamplificare, agitatori — astfel ca adunările să prilejuiască o participare cît mai largă la discuții, ca fiecare comunist, anali- zînd în spirit critic și autocritic activitatea desfășurată pentru creșterea producției vegetale si animale, pentru organizarea în bune condiții a campaniei de toamnă, pentru înfăptuirea marilor obiective ce revin agriculturii din hotărîrile Congresului al XI-Iea al partidului, să formuleze opinii și propuneri, să contribuie la elaborarea unor măsuri cît mai judicioase.Așa cum s-a subliniat la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. organizarea superioară a întregii activități trebuie să se evidențieze încă in desfășurarea în con

zideratelor legitime ale poporului pales tinean.Convorbirile au evidențiat voința comună a celor douâ țări și popoare de a extinde și diversifica cooperarea politică, economică și In alte domenii, de a conlucra tot mai strîns pentru solutionarea problemelor care confruntă omenirea, aprecilndu-se că aceasta reprezintă o contribuție importantă la cauza destinderii, colaborării și securității în Balcani, pe continentul european șl in Întreaga lume.

diții bune a lucrărilor agricole de toamnă, strîngerea rapidă și fără pierderi a întregii recolte și realizarea integrală a planului de livrări Ia fondul de stat, însămîn- țarea la un inalt nivel agrotehnic a culturilor de toamnă, cît și in efectuarea lucrărilor pregătitoare ale producției anului viitor.Realizarea planului în agricultură reprezintă o sarcină fundamentală. Este deci firesc ca în dezbateri să se evidențieze atît rezultatele bune, cit și cauzele care au determinat ca, în unele unități sau formații de lucru, producțiile să nu fie pe măsura posibilităților. în acest an, ca și in trecut, în județele Ialomița, Teleorman, Timiș — județe cu bune rezultate In ansamblu la producția de grîu și la alte culturi — unele unități de stat și cooperatiste, deși dispun de condiții naturale și economice asemănătoare cu cele ale fruntașilor, au obținut recolte mici, cu mult sub nivelul posibilităților. Faptele demonstrează că nivelul recoltelor este hotărtt nu atît de condițiile climatice, cît mai ales de valorificarea integrală a bazei tehnico- materiale, a potențialului de care dispunem. Tocmai de aceea trebuie să fie analizate în spirit de lucru, cu principialitate, neajunsurile semnalate, modul tn care organele șl organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților — care poartă răspunderea îndeplinirii planului — acționează pentru buna organizare a producției, întărirea ordinii și disciplinei. In spiritul celor hotărite la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv cu privire la campania de toamnă șl

(Continuare tn pag. a II-a)

secretar general al C.C. al Partidului Comunist Libanez

Secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a Intîlnit, joi după- amiază, cu Nicolas Chaoui, secretar general al C.C. al Partidului Comunist Libanez, care se află la odihnă în tara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Oaspetele a dat o înaltă apreciere realizărilor remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea partidului comunist. în dezvoltarea economică și socială a tării, în construirea socjetății socialiste multilateral dezvoltate.In timpul întrevederii a avut loc un schimb de păreri asupra unor

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9 9

Participant! la Congresul international de cibernetică si sisteme

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit joi la amiază un grup de participant la lucrările celui de-al ill-lea Congres internațional de cibernetică și sisteme — președinți de secții și simpozioane — în frunte cu dr. John Rose, director general al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică.La întrevedere au participat tovarășii Manea Mănescu, Dumitru Popescu, Ion Ursu și Constantin Iones- cu, ministrul industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, sa- lutîndu-i pe oaspeți, și-a exprimat satisfacția pentru desfășurarea în România a acestei reuniuni internaționale intr-un domeniu deosebit de important al științei contemporane — cibernetica — precum și convingerea că acest congres oferă un cadru adecvat pentru intensificarea colaborării oamenilor de știintă ce lucrează în această ramură, pentru o conlucrare mai bună între ciberneti- cienil români și ceilalți specialiști participant la reuniune.în numele participanților la lucră
rile congresului, al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică, dr. John Rose a mulțumit pentru ospitalitatea generoasă oferită de țara noastră, pentru interesul personal și sprijinul acordat de președintele României, Nicolae Ceaușescu, în vederea desfășurării

Directorul Institutului de înalte sinteze din NisaTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după-amiază, pe Jacques Petrei, directorul Institutului de înalte sinteze din Nisa.Au participat tovarășii DumitruPopescu și Ștefan Andrei.Cu prilejul primirii, Jacques Petrei a inmînat președintelui Nicolae Ceaușescu Medalia de aur pentru anul 1975 a Institutului de înalte sinteze din Nisa.Inmînînd distincția, oaspetele a arătat că ea reprezintă o expresie a prețuirii și admirației față de personalitatea ilustră a președintelui Nicolae Ceaușescu, a prestigiului de care șeful statului român se bucură In rîndul poporului francez, a înaltei aprecieri pe care savanții fran

probleme ale vieții Internaționale șf îndeosebi asupra situației din Orientul Mijlociu. De ambele părți s-a subliniat necesitatea intensificării acțiunilor politice și diplomatice in vederea instaurării în Orientul Mijlociu a unei păci drepte și trainice, care să permită dezvoltarea economico-socială independentă și în deplină securitate a tuturor statelor din regiune. S-a relevat că, în acest scop, este necesară o soluționare pe cale politică, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate In 1967, la satisfacerea năzuințelor legitime ale poporului palestinean. inclusiv constituirea unui stat pa- lestinean independent.în cadrul întilnirii au fost exprima

cu succes a lucrărilor acestui forum internațional.„Trebuie să spun — a arătat dr. John Rose — că sintem îneîntați de faptul că dv, domnule președinte, ați acceptat ca România să găzduiască Congresul nostru, că ați manifestat un mare interes personal fată de a- ceastă acțiune de cooperare internațională. După cum se știe, lumea de azi simte o mare nevoie de cooperare, iar dumneavoastră personal vă străduiți de mulți ani să promovați această cooperare internațională și mulți oameni, multe țări vă admiră tocmai pentru aceasta. Au venit aici oameni din 38 de țări ale lumii, ceea ce reprezintă intr-adevăr un omagiu pentru viziunea dv“.Exprimîndu-și părerea că totuși conferințele internaționale sînt trecătoare, „ca niște umbre care trec pe scena unui teatru", dr. John Rose a spus : „Eu cred in lucrurile permanente. Iată de ce ar fi bine să se stabilească aici, la București, în capitala țării dv., un centru permanent.Cred că fără un asemenea centru cu caracter permanent cibernetica nu va putea progresa mult.Știu că am ținut un discurs prea lung și apelez la Indulgența dv. Dar este important și nu pot rezista tentației să vă supun atenției acest lucru. Am urmărit progresele realizate de țara dv. de multi ani și am sentimentul că dv. ați sprijini o asemenea organizare cu caracter permanent, că s-ar putea să vă placă însăși 
cezi o dau neobositei sale activități tn fruntea Republicii Socialiste România, contribuției deosebite la cauza păcii și cooperării internaționale. Evocînd prietenia și colaborarea dintre popoarele român și francez, omul de știință francez a subliniat că vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu a făcut-o în Franța a constituit un moment de importanță istorică în dezvoltarea acestor relații — fapt pe care opinia publică franceză îl apreciază tn mod deosebit.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că apreciază oferirea acestei medalii de către Institutul de înalte sinteze din Nisa ca o expresie a relațiilor de prietenia dintre poporul român și poporul fran

te satisfacția față de evoluția relațiilor dintre Partidul Comunist Român si Partidul Comunist Libanez, precum și dorința de a întări șl extinde aceste raporturi în Interesul dezvoltării relațiilor de prietenie dintre cele două popoare, dintre România și Liban, al cauzei socialismului, păcii și colaborării interna» ționale.Oaspetele a dat o înaltă prețuire sprijinului acordat de România popoarelor arabe în lupta lor pentru apărarea independenței și suveranității naționale, pentru propășire e- conomică și socială, pentru a trăi în condiții de pace și securitate.întrevederea s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, tovărășească.

ldeea de permanență. Un asemenea centru la București ar putea deveni centrul ciberneticii mondiale și s-ar prezenta ca un pionier al acestei noi științe. Aceasta este ideea pe care 
a trebuit să v-o aduc la cunoștință, iar organizația noastră mondială s-ar bucura 6ă obțină sprijinul dv., dacă ați avea amabilitatea să fiți de a- cord".

în completarea celor spuse de dr. J. Rose, a luat cuvîntul prof. T. C. Helvey, directorul Departamentului relațiilor externe al Organizației mondiale de sisteme generale și cibernetică, care a relevat că Bucureș- tiul oferă un cadru propice și condiții excelente de lucru pentru activitatea viitorului centru de cibernetică.Răspunzînd, președintele Njco|(]Q
Ceaușescu a spus : Doresc încă odată să exprim satisfacția mea, • poporului român, precum șl mulțumirile noastre față de Organizația mondială de sisteme generale și cibernetică pentru organizarea acestei reuniuni în România. Am reținut faptul că dv. ați apreciat succesul organizării conferinței ca un rezultat ai comitetului român. Cred însă că această modestie nu trebuie în niciun fel să minimalizeze rolul important al conducerii organizației In reușita reuniunii. Datorită activității dv„ a organizației, s-a evidențiat intr-adevăr creșterea rolului acestei științe pe plan internațional.
(Continuare tn pag. a V-a)

cez, a dorinței reciproce de a dezvolta colaborarea multilaterală, inclusiv tn domeniul științei și culturii, în interesul progresului ambelor țări, precum și al cauzei păcii, destinderii 
și colaborării în întreaga lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită colectivului Institutului de înalte sinteza din Nisa urări de succes în activitatea sa, Împreună cu dorința ca relațiile dintre oamenii de știintă români și francezi să se dezvolte tot mai mult, contribuind pe o scară din ce în ce mai largă la strîngerea legăturilor de prietenie și colaborare dintre România și Franța.Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut într-o atmosferă cordială 
cu oaspetele francez.
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FAPTUL
DIVERS

ARTICOLE DE UZ CASNIC 
Șl GOSPODĂRESC 

într-o expoziție a datoriilor uitate

Arheologică
Deunăzi, în timp ce se scăldau 

in apele Tirnavei Mari, trei elevi 
din comuna Micăsasa, județul 
Sibiu (Ion Dezsi, Dan Raica și 
Corneliu Păcuraru), au observat 
intr-o parte nisipoasă a malu
lui drept al riului cîteva cără
mizi de o formă neobișnuită. A- 
nunțați imediat, cercetătorii mu
zeului din Mediaș, cu ajutorul 
organelor locale și al școlarilor, 
au început săpături, scoțind la 
iveală un sarcofag din cărămizi 
romane, înăuntrul căruia se 
un schelet de om, un vas 
sticlă, ceramică. Deasupra 
cofagului a fost descoperit 
bordei cu vase de ceramică _ 
cică, diferite obiecte din fier și 
os. Pe baza unei monede găsite 
in același loc, specialiștii presu
pun că atit sarcofagul, cit și 
bordeiul datează din secolul al 
II-lea al erei noastre. Descope
rirea este considerată de mare 
importanță, furnizind noi date 
cu privire la așezarea și con
viețuirea pe aceste meleaguri a 
dacilor și romanilor.

afla 
de 

sar- 
un 

da-

Pionierească„Despre fapta celor trei pioniere (Orleanu Dora, Stăncescu Georgeta și Slavu Gheorghița)— ne asigură, în scrisoarea sa, profesorul C. Bălută — s-a dus vestea în toată comuna Vădas- tra-Olt, și nu numai la Vădas- tra“. Despre ce este vorba 7 Găsind o servietă lingă fîntîna unde se opriseră, cele trei pioniere au dus-o imediat la postul de miliție din comună. Mare le-a fost uimirea celor trei fetițe cînd milițianul le-a arătat cit bănet se afla în servietă. Dar și mai mare a fost bucuria păgubașului — Gheorghe Istrătescu, lăcătuș din Caracal — cind a fost anunțat să vină să și-o ridice. „Cit m-am frămîntat de necaz— spunea el — îmi pierdusem > somnul". Măcar de și-ar găsi plus de atenție. un

Cu cîtva timp în urmă, Ministerul Comerțului Interior a organizat o originală expoziție cu articole de uz casnic și gospodăresc. Exponatele nu erau unicate, făcute să reflecte o virtuozitate care n-ar putea să fie atinsă in producția de serie, ci produse obișnuite, destinate să ajungă la îndemîna cumpărătorilor. Un sector important al expoziției era consacrat acelor produse noi, care trebuiau să se afle in magazine încă din primul semestru al anului. O mulțime de obiecte utile — de la cele din sticlă, porțelan și faianță, ce ar fi putut să împodobească mesele noastre, sau noile tipuri de aspiratoare de praf și plite electrice, oină la ultimele creații ale întreprinderilor de cosmetice — erau etalate în amintita expoziție. Rostul lor acolo 7 Să împrospăteze memoria producătorilor din industria ușoară, cooperația meșteșugărească, industria locală și industria electrotehnică precum că, din 970 de articole noi, cite urmau să livreze comerțului în prima jumătate a anului, au rămas datori cu nu mai puțin de 500. Aceasta nu din cauză că unitățile respective nu au mijloacele necesare, ci din alte cauze, cum ar fi întocmirea cu întîrziere a documentației de preț, nepregătirea în timpul util a fabricației etc.Un colț aparent mai modest al expoziției (semăna cu rafturile unui dulap obișnuit din bucătărie sau din cămară) înfățișa tot felul de așa-zi- se mărunțișuri : vase de bucătărie, perii, bidinele, mașini de tocat carne, strecurători, grătare ș. a. în total, 79 de produse de a căror valoare de întrebuințare, cu toată înfățișarea lor banală, nimeni nu se îndoiește. Prezența lor în expoziție se datoreș- te faptului — incredibil ! — că au devenit... deficitare. Comerțul nu primește de la producători cantitățile necesare, deși producătorii nu se pot plînge că Ie lipsesc condițiile materiale pentru a le produce.în sfîrșit, un al treilea sector al expoziției era rezervat unor mărfuri respinse la recepție de către comerț. De ce 7 Era de ajuns să le privești

ca să afli răspunsul : farfurii și vase deformate, cutii de detergenți dezlipite și pe jumătate goale, păpuși fără cap, paste de dinți tari ca piatra ce refuzau să iasă din tub ș. a. O indiscretă inscripție informa că valoarea mărfurilor respinse a fost, intr-un singur trimestru din acest an și numai în sectorul produselor me- talo-chimice, de 108 milioane lei IDin sumara înșiruire de mai sus se poate lesne deduce cam ce fel de expoziție era aceasta, ai cărei invitați au fost miniștri adjuncți, directori de centrale industriale, de întreprinderi, președinți de cooperative meșteșugărești. Se înțelege că pentru acești invitați vizitarea expoziției nu a fost deloc o plăcere.Tovarășa Constantina Arsene, secretar general în Ministerul Comerțului Interior, ne spunea, atunci, că reacția în rîndul producătorilor a fost pozitivă. Reprezentanții conducerii ministerelor respective, ai celorlalte foruri centrale implicate au ajuns la concluzia că se impun măsuri imediate de remediere a situației. Chiar în incinta expoziției, pe baza unor discuții amănunțite, centralele industriale, întreprinderile și cooperativele meșteșugărești au stabilit măsuri concrete de remediere cu scadențe apropiate. Industria ușoară era unul dintre expozanții cu pondere. Ne-am interesat firește ce măsuri s-au stabilit în acest important sector. Tovarășul Ion Far- caș, directorul direcției desfacere din M.I.U., ne spunea, cu acea ocazie : „în trimestrul III sîntem hotă- riți să intrăm în normal cu livrările, astfel ca noutățile promise și nerealizate să-și facă apariția în magazine cit mai repede. Cu aceeași atenție au fost analizate și alte probleme rezultate din expoziție — cele privitoare la satisfacerea integrală a cererii la unele produse, precum șl cele referitoare la întărirea controlului de calitate". Măsuri asemănătoare, ni s-a spus, s-au luat și de către celelalte foruri centrale.Expoziția s-a închis. Ce a urmat după aceea 7 Ce s-a întîmplat cu planurile de măsuri întocmite cu a-

cel prilej 7 Ne-am interesat, îndeosebi, ce s-a petrecut cu măsurile întreprinse în industria ușoară. Am fost informați că s-a acționat energic asupra cauzelor ce au generat nerespectarea întocmai a contractelor încheiate cu comerțul, s-a urgentat stabilirea prețurilor cu amănuntul la unele articole, s-au procurat materiile prime și ambalajele necesare altora etc. în perioada 20 iulie — 25 august Centrala industriei sticlei și ceramicii fine — sectorul în care se grupau cele mai multe restanțe — a organizat o acțiune de întocmire rapidă a documentațiilor de preț pentru produsele ce nu au putut îi livrate pieței tocmai din a- ceastă cauză. Ca urmare, 250 de articole noi din sticlă, porțelan și faianță, mult căutate de cumpărători, au depășit acest obstacol și urmează să ajungă, în cel mai scurt timp, în magazine.Cum spuneam la Început, comerțul reproșa, prin mărfurile defecte expuse, neglijența unor servicii C.T.C., care permit să iasă pe poarta întreprinderilor produse necorespunzătoare indicilor calitativi. în urma analizelor ce s-au întreprins după încheierea expoziției, au fost întocmite programe, cuprinzînd obiective și termene pentru îndeplinirea lor, la „Emailul roșu" din Mediaș, „Inox“ și „Metaloglobus" din București ș.a„ care înregistrau refuzuri pe motive de calitate. Realizarea acestor programe este impusă și de recentele reglementări cu privire la îmbunătățirea calității produselor în industria ușoară, care indică, totodată și mijloacele de întărire a compartimentelor de control al calității.Acțiunea continuă și în alte sectoare, acestea fiind doar primele e- fecte. Se poate spune, de aceea, că expoziția a dat mai multe și mai bune rezultate decît s-ar fi obținut pe calea adreselor scrise, a notelor telefonice. Iar beneficiarii acestei interesante acțiuni vor fi cumpărătorii, care vor găsi în magazine articolele casnice de care au nevoie.
Rodlca ȘERBAN

Serviciile 
pentru 

populație — 
mai multe 

și de mai bună 
calitateîn rindul unităților economice din județul Hunedoara care au îndeplinit cincinalul înainte de termen se numără și uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești, care a și realizat pină acum o producție- marfă peste prevederile cincinalului in valoare de mai bine de 14 milioane lei. Concomitent, meșteșugarii hunedoreni s-au preocupat și se preocupă de lărgirea rețelei de prestări de servicii către populație, diversificarea paletei sortimentale a produselor de mare utilitate, precum și de sporirea substanțială a volumului de mărfuri livrate, peste plan, Ia fondul pieței. în acest context se înscriu și noile unități de producție și prestări de servicii deschise în acest an în orașul Brad — cum sînt atelierele de reparat instalații sanitare, ochelari, cojocă- ria și tăbăcăria — care vin în întimpinarea unor cerințe specifice acestei zone, noile unități de reparații radio și televizoare, de coafură, cosmetică și confecții-imbrăcăminte din noul microraion nr. 7 al municipiului Hunedoara, ceasornicăria din municipiul Petroșani, unitatea de tricotaje din comuna Geoagiu și altele. Totodată, cooperatorii meșteșugari din județul Hunedoara au asimilat și lansat pe piață noi produse, puse la dispoziția populației prin magazinele proprii de desfacere și unitățile comerciale de stat. în rindul noutăților se înscriu, îndeosebi, cele din sfera confecții și tricotaje, o- biecte de artizanat, mic mobilier și articole de uz gospodăresc și personal. (Sabin Ionescu, corespondentul „Scînteii").

0 Fapte ® Opinii ® Propuneri
® 13160 de apartamente, 166 săl1 de clasă- CTeîa ’* grădinițe cu o capacitate de 3 080 locuri, 3 hoteluri cu 462 locuri, precum și numeroase cantine, cămine pentru tineret și complexe comerciale și de servire a populației reprezintă, pe scurt, bilanțul realizărilor colectivului de constructori de la Trustul județean Argeș. înde- plinindu-și, înainte de termen, sarcinile de construcții-montaj pe întregul cincinal, constructorii argeșeni s-au angajat să realizeze suplimentar pînă la finele anului o producție în valoare de 120 milioana lei. (Ion Rizoiu, Pitești).
@ 500 tOn® fier vechI au coIectat predat de Ia începutulanului tinerii din organizația U.T.C. din secția utilaj tenasier montaj de la întreprinderea mecanică „Nicolina" Iași. Tot î.n această perioadă, ei au economisit 3 000 kg electrozi, angajîndu-se ca în cinstea Congresului al X-lea al U.T.C. să economisească încă 1 500 kg electrozi și să colecteze 100 tone fier vechi. (Constantin Rîpă, întreprinderea mecanică „Nicolina" Iași).
© Pentru îmbunătățirea coliditi«or de transport solicităm organelor C.F.R. să ia măsuri ca trenului personal care pleacă la ora 2 din Timișoara și circulă pe ruta Buziaș — Gătaia — Bocșa — Reșița să i se mai atașeze 2—3 vagoane. S-ar îmbunătăți astfel transportul muncitorilor navetiști. (loan Rotărescu, muncitor, întreprinderea de construcții metalice Bocșa).
• „Mereu printre oameni" este titlul unei exP°zlt« organizate recent la Galeriile de artă din Suceava. Mai mulți artiști plastici suceveni, printre care Dimitrie Loghin, Dumitru Rusu, Veronica Grindinoc, Trăiau Percic și alții, au expus lucrări inspirate din activitatea oamenilor muncii angajați in întrecerea socialistă. Expoziția a reprezentat de fapt sinteza preocupărilor din ultima vreme ale artiștilor plastici suceveni, care și-au mutat atelierele de creație printre oamenii muncii. (G. Brucmaier, economist, C.P.L.-Su- ceava).
® SUțJSIîăm orSaneIor locale de resort să înființeze, în incinta oficiului poștal din Soveja-Vrancea, un ghișeu pentru prestări servicii Loto-Pronosport. Amintesc că pînă la cea mai apropiată agenție de acest gen din orașul Panciu sînt.............................Ocolul silvic Soveja, județul Vrancea). 50 de km". (Ștefan Birlă,
@ La magazin®!® a’imen*:are de care se aprovizionează Cerna-Herculane, gestio-muncitorii din cadrul exploatării forestiere . _narii lucrează după bunul lor plac. Așteptăm intervenția promptă a conducerii cooperativei Mehadia, județul Caraș-Severin. (Petru Că- prioru, președintele sindicatului I.F.E.T. Orșova).
® Solicităm conducerlT întreprinderii „Electrobanat" Timișoara să ia măsuri corespunzătoare pentru depozitarea și manipularea negrului de fum la unitatea din strada Iosif Vulcan nr. 7—11. în momentul de față locatarii din această zonă a orașului sînt nevoițl să suporte zi de zi consecințele dăunătoare cauzate de poluarea atmosferei. (Un grup de cetățeni din strada Iosif Vulcan, Timișoara).

Pe Dealul
Feleacului

In cadrul unui sondaj efectuat 
de organele de miliție clujene, 
in ziua de 26 august, la punctul 
de control de pe Dealul Felea
cului, toți conducătorii auto ca
re au trecut pe aici in timp de 
două ore (intre ÎS și 20) au fă
cut cunoștință cu' „grațioasa" 
fiolă, care se (și'nu se) inner- 
zește. • Din 549 de șoferi, 3 au 
înverzit, intr-o oarecare măsură, 
fiola. Pe viitor, poate in locul 
cifrei trei vom consemna 
zero. Va fi și mai bine l

un

Noi magazine ale cooperației de consum

„Specia 
listul"
si creduliiVasile Bețivu, din Bîlvănești (Mehedinți), se lăuda în dreapta și-n stînga că este mare specialist în instalații electrice. Dîndu-se drept împuternicit din partea întreprinderii de rețele electrice promitea oricui voia să-i dea crezare că le va executa instalații electrice și racorduri la rețea. „Dacă vrei ca lucrarea să fie gata în numai trei zile — zicea el — trebuie să încasez pe loc 400 lei". Și a încasat. Și oamenii l-au așteptat. L-au așteptat mult și bine. II mai așteaptă și acum, dar degeaba. Și Betivu așteaptă. Așteaptă să vadă ce va decide instanța, în fața căreia a susținut morțiș că nu e vinovat, pentru că el nu are... nici o specialitate.
Și pădurea
isi are 
legea ei

Lucrînd cu un ferăstrău me
canic intr-o parcelă a sectorului 
de exploatare a lemnului Avrig 
(județul Sibiu), V. Gabor a tă
iat mai mulți arbori. Toți fuse
seră culcați la pămint. Toți, in 
afară de unul care, deși tăiat, ca 
și ceilalți, a rămas totuși in... 
picioare. „Lasă-l c-o si cadă el 
singur" — și-a zis V. G., și a 
plecat acasă, în loc să-l doboare 
sau să prevină pe ceilalți lucră
tori. A doua zi a început să 
bată un vini puternic și copacul 
s-a prăbușit. în cădere, l-a sur
prins pe unul din forestieri, ca
re n-a mai putut fi salvat. Pen
tru fapta sa și pentru nerespec- 
tarea legii privind protecția 
muncii, V. G. a fost condamnat 
la un an și 6 luni.

| Cîștig cu...
| pagubă

I Despre loan Ispas Rus, gestionar la bufetul din comunaIghiu (Alba), nu se putea spune Ică vindea băuturi cu lipsă ori botezate cu apă. Și totuși, I.I.R. a fost prins cu „ocaua mică". Adică a luat o sumă frumușică Idin gestiunea bufetului, s-a dus prin magazinele alimentare din Alba Iulia și a cumpărat 200 de I litri de rachiu alb, după care l-avindut la bufetul de care cu... ne-onoare răspundea. Diferența dintre prețul de cumpărare și Icel de vînzare șl-a vîrît-o în buzunar. Cum s-ar spune, comerț cu speculă. Cîștigul s-a E dovedit pagubă. Acum plătește.Dar nu cu bani.
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ORGANIZAȚIILE DE PARTID DE LA SATE
(Urmare din pag. I)

O imagine Intîlnită tot mai frecvent în aceste zile, premergătoare deschiderii noului an școlar, și în magazinele cooperației de consum din întreaga țară. Obiectivul aparatului foto a surprins acest aspect cotidian la raionul special amenajat pentru desfacerea u- riîformelor școlare din noul magazin universal de tip „Supercoop" dat recent în folosință' în comuna Ghimpați, județul Ilfov; „Supercoop" oferă populației locale o gamă diversificată de mărfuri. El dispune de o alimentară cu autoservire și cofetărie la parter, la e- tajul I este prevăzut cu raioane de încălțăminte, țesături, tricotaje, mercerie, parfumerie-cosmetice, papetărie, iar .la etajul II — de un raion de confecții pentru adulți și copii, precum și de secții de prestări servicii, între care croitorie, atelier de reparat radiouri și televizoare, cizmărie și altele. în noul magazin universal al cooperației de consum dat în folosință in comuna Ghimpați-Ufov se practică formele moderne de vînzare, cum ar fi expunerea deschisă a mărfurilor, accesul liber la raft, autoservirea. Asemenea unități moderne de tip „Supercoop" și „Super- magazin" au fost construite, în ultimii ani, de către cooperația de consum în numeroase localități din toate județele tării.

pregătirea producției anului viitor, trebuie să se aibă în vedere în mod deosebit : folosirea la maximum a mijloacelor mecanice prin organizarea lucrului în două schimburi sau în schimburi prelungite și menținerea parcului de tractoare și mașini in deplină stare de funcționare ; participarea la muncile agricole a tuturor cetățepJHor.ySațelor, „inclusiv a cadrelor de.vppnducgre de la comune și unități agricole,, a tuturor angajatilor din .comuna, precum și a soțiilor acestora, in cadrul brigăzilor și echipelor ; urmărirea în permanență, prin comandamentele anume constituite în fiecare comună, a îndeplinirii integrale a programelor pe culturi, a orarelor de lucru stabilite prin decizii ale consiliilor populare, precum și a sarcinilor zilnice obligatorii pentru toate formațiile de muncă.Un roi determinant capătă acțiunile desfășurate pe plan larg pentru cunoașterea și respectarea cu strictețe, de către toți lucrătorii din agricultură, a legilor statului, a hotărîrilor de partid referitoare Ia executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole. Adoptată cu cîțiva ani în urmă, legea privind organizarea producției și a muncii în agricultură a fost popularizată în rîndurile țărănimii. Dar numeroase fapte din diferite colțuri ale țării arată că nu s-a făcut încă totul pentru însușirea ei de-I plină și aplicarea ei întocmai. Unii
Pereții sînt proaspăt zugrăviți, O mină de gospodină vrednică a frecat podelele celor două camere, a așezat vitrina cu cristaluri, biblioteca. Miroase a rufărie curată, a crini înfloriți. Pe masa unei încăperi, vederi. Una înfățișează Bucureștiul, din inima căruia se desfac zeci de raze roșii pînă spre depărtate zone geografice ale globului — legăturile aeriene ale României cu lumea. Miinile Aureliei R. stăruie îndelung pe imaginea fotografică amintită. In acest punct, din care pornesc arterele roșii, s-au născut ea, părinții, bunicii, străbunicii... Aici se află, adine înfipte în pămîntul patriei, rădăcinile arborelui ei genealogic. Privim vederile și discuția se infiripă lesne :— Acolo așteptam cu o nerăbdare greu de închipuit fiecare scrisoare, fiecare veste de acasă. Cei din jur mă cunoșteau după ochii înroșiți de plînset că am primit corespondența din țară. Experiența dramatică prin care am trecut m-a învățat niulte. Dar înaintea tuturor, eu pun următorul lucru : este greu, dacă nu imposibil, să te rupi de ai tăi. Nimeni și nimic nu poate ține loc de mamă, de tată, de prieteni. Este greu, dincolo de puterea unui om legat de pă- mîntul țării lui, să se smulgă din acest pămint. Și chiar dacă nu știu ce furtună a vieții l-ar disloca, rădăcinile lui aici rămin...Ce furtună a răvășit, o vreme, viața Aureliei R. 7 Cum de i-a fost dat să trăiască o experiență pe care singură o numește dramatică 7 Uneori un singur act nesăbuit poate azvîrli o existență firească, echilibrată, pînă atunci, la marginea prăpastiei. Așa s-a întîmplat și cu Aurelia R. în urmă cu aproape doi ani pleacă cu logodnicul într-o excursie peste hotare. Văd orașe și peisaje frumoase, mărturii ale unor civilizații străvechi. Și...Un singur pas greșit, pentru ca viața unui om să se răsucească dramatic... Un singur pas și aici se termină ceva și începe altceva. Altceva 7 Da. Aventura. Dezrădăcinarea — cea mai cumplită autopedeapsă ! De la statutul de tineri cetățeni ai unei țări respectate în lume, cu o natură generoasă, cu rostul și viața lor pe pămîntul românesc, cei doi se trezesc ca o frunză bătută-n vînt, pe un pămint străin, fără țară și fără siguranța existenței.— Vedeți, rememorează acum Interlocutoarea, oriunde ar merge, turistul are parte de un tratament deosebit. Starea lui de spirit este, de asemenea, aparte : parcă s-ar afla intr-o continuă sărbătoare. E servit prompt, toți sint amabili cu el. Esto

și explicabil de ce : a plătit doar, e turist. Ei bine, noi am făcut greșeala să confundăm atenția specială a- cordată turistului cu relațiile curente, de fiecare zi, să credem că fiecare cetățean de acolo trăiește o nesfîrșită stare de turist fără griji. Ceea ce, se-nțe- lege, nu este adevărat și nici nu poate fi. Privind realitățile din jur cu acești ochi, am ajuns cu ușurință să punem preț cinstit pe vorbele insistent rostite la urechea noastră — mai ales de către „repre-

mai văzut undeva pe ăsta". „N-aveai unde. E mai demult pe aici". Pină la urmă mi-am reamintit : îi privisem fotografia de... infractor în „Flacăra". Și-a dat în petic și acolo — a furat un casetofon și o pereche de pantofi. Și, se-nțelege, a fost imediat condamnat. Episodul acesta m-a zguduit. Zeci de întrebări au început să mă frămînte. „Ce aveam eu comun cu hoții 7 Cu astfel de indivizi certați cu legile țării 7 Cum de-am ajuns să fiu amestecată în aceeași oală cu ei ?“. Au fost întrebări care

Nimeni și nimic 
nu ține ioc 
de Al TĂI

anchetă socială

zentanții". unei așa-zise organizații filantropice — potrivit cărora acolo „existența se ciștigă lesne", prin „muncă ușoară trăiești în belșug, poți realiza o situație materială foarte bună" și așa mai departe. „Dacă rămîneți aici, ne-au asigurat sfătuitorii „de bine", veți locui mai întîi într-o stațiune balneoclimaterică, a- poi veți merge mai departe, unde viața este un vis".— Cum ați petrecut acolo 7— Ca într-o stațiune a... poliției. Pentru că asta și era. Cu tratamentul corespunzător. Desconsiderați și suspectați. Realitatea din cuvintele ademenitoare 7 Minciună grosolană. O boare de fum care se risipește la în- tîia adiere a vîntului. Eroarea însă fusese săvirșită. Gravitatea ei ne-a apărut în adevărata înfățișare cînd ne-am dumirit alături de cine am nimerit.— Vreți să fiți mai explicită 7— într-o zi am privit mai atentă figura unuia din oamenii „de bine". „Știi, îi zic logodnicului meu, l-am

nu mi-au dat pace cale de mii și mii de kilometri pe drumul la capătul căruia urma să căpătăm imediat „o locuință bună, ajutor bănesc in mod gratuit, loc de muncă bine plătit...".— Acolo unde viața urma să fie „un vis" 7— Acolo. S-o iau insă mai întîi cu ajutorul bănesc gratuit : abia am sosit și am fost somați să plătim urgent banii avansați pentru călătorie. De către aceeași „dezinteresată" organizație filantropică 1 Cu locul de muncă apoi : ceea ce s-a găsit repede a fost un post... necalificat. Cit privește locuința, la început am avut oarecare șansă : ne-a primit cum a putut un fost bucureștean — locuise în Tei, toată ziua mă întreba dacă-i adevărat că pe-aici, pe la noi, s-a construit cît se spune.— Ce meserie avea 7— Inginer proiectant.— Era satisfăcut de ce și cit proiecta acolo ?— Păi, nu proiecta nimic. își cîț- tiga pîinea făcind curățenie la

blocuri. Tot la el am cunoscut un turist care avusese mai mult noroc — găsise un loc de muncitor monta tor. Monta arcuri, la automobile... O meserie ca oricare alta. Nu însă meseria lui. Și unul, și celălalt, cînd au auzit că m-am hotărît să mă întorc acasă, orice s-ar întîmpla, m-au rugat să nu vorbesc despre ce fac ei acolo.— Motivul 7— „Să nu se necăjească familiile lor". Ce este cu adevărat în inima acestor oameni, care trăiesc astfel de experiențe, nu-i greu de aflat. Uitați, drumul la întoarcere l-am făcut cu un om, pe nume Mihai Florea. Stabilit de foarte mulți ani departe de România. Ca să-și poată revedea țara, și-a amanetat casa. L-am întrebat ce l-a determinat să recurgă la actul acesta aproape disperat. Ml-a răspuns : „Nu mai pot de dor. Mi-aș fi vindut și haina de pe mine să fac rost de bani pentru drum...".Aurelia R. tresare, străbătută de un fior de emoție. Continuă :— Știu prețul acestui mistuitor dor de țară. Știu că nu există leac care să-l vindece. - Chemarea pămintului tău, a celor dragi este mult mai puternică decît își poate cineva închipui. Dorința mea de a reveni a fost atit de puternică îneît a învins toate obstacolele — inclusiv ale celor care mă ademeniseră acolo, departe de ai mei. Am învins presiunile și amenințările la care eram supusă. Nu știu cum să vă explic să mă înțelegeți mai clar : după această experiență știu că viața nu mai poate fi trăită asemenea unui copac dezrădăcinat, lăsat la voia tuturor valurilor, departe de locul unde au fost și rămin înfipte rădăcinile existenței lui...In locuința aceea dintr-un cartier al Capitalei — în anii din urmă tot mai decis asaltat de noile blocuri — miroase plăcut a casă curată, a crini înfloriți. Paharele de cristal rînduite în vitrină așteaptă cuminți clipele de bucurie, atit de obișnuite în fiecare familie. In biblioteca alăturată, cu multe din comorile graiului românilor, se află cîteva cărți purtate — într-un moment de absurdă și trecătoare rătăcire — mii de kilometri. „Erau prietenii mei buni, bucuria mea de fiecare seară, pagini care mă purtau acasă". Sub sticla de pe masă, vederi. între ele, una care înfățișează Capitala țării și legăturile ei cu lumea. Miinile Aureliei R. mîn- giie delicat imaginea colorată. Un gest simplu, matern, de dragoste. Un gest de femeie. De om al acestui pămint unic : România.
Ilie TANASACHE

primari „închid ochii" atunci cind diferiți oameni în deplinătatea puterilor nu participă la muncă ; la fel sînt primari care manifestă o condamnabilă toleranță cind nu se respectă prevederile de calitate în executarea lucrărilor sau nu se îndeplinește cerința folosirii fiecărei palme de pămint etc. Legea se impune 
a fi aplicată cu fermitate și în nici 
o împrejurare nu pot fi admise concesii în respectarea ei.Experiența a demonstrat cu pri- sosință că în fiecare unitate agricolă organizarea producției și a muncii trebuie să aibă la bază echipa — fie mixtă, formată din mecanizatori și cooperatori, fie echipa alcătuită numai din cooperatori — care să lucreze în acord global. Se impune tocmai de aceea ca în dezbateri să fie combătută cu tărie practica repartizării culturilor pe fiecare cooperator și familie, care favorizează tendințele individualiste, fărîmițarea formațiilor de lucru, manifestările de indisciplină — cum s-a întîmplat într-o perioadă în unități din județele Ilfov, Cluj, Mureș. Concomitent, este necesar să fie evidențiată experiența pozitivă dobîndită în acest sens. Anul acesta, în județul Constanta, bunăoară, s-a intensificat acțiunea de consolidare a echipelor mixte de cooperatori și mecanizatori (în județ ființează peste 800 de asemenea formații), retribuția muncii făcin- du-se în acord global pe întreaga echipă și fiind legată direct de producțiile obținute. Ea C.A.P. Comana, Organizarea muncii numai pe formații In acord global a determinat participarea tuturor cooperatorilor la muncă, întărirea spiritului de echipă și a disciplinei, creșterea răspunderii întregii echipe, cît și a fiecărui membru în parte pentru folosirea deplină a bazei tehnico-materiale, executarea la timp și de calitate a volumului de muncă stabilit pe toată suprafața luată în primire. Pe această bază s-au obținut constant, in ultimii 3 ani, producții medii de porumb de 7 000—8 000 kg la ha în culturi irigate, iar producția de legume a crescut la peste 30 tone roșii și 20 tone cartofi Ia hectar. Adunările de partid au menirea de a stabili măsuri precise vi- zînd organizarea și aplicarea corectă a retribuției in acord global, întărirea răspunderii echipelor și brigăzilor atit pentru îndeplinirea sarcinilor proprii, cit și ale unității în ansamblu, asigu- rîndu-se cultivarea integrală a tuturor suprafețelor, executarea în condiții optime a lucrărilor din sectoarele vegetal și zootehnic.în același spirit de evaluare exigentă a muncii de pînă acum, a sarcinilor de viitor este necesar să fio dezbătute și problemele bunei gospodăriri a fondului funciar. în numeroase județe ale țării s-au organizat în decursul ultimilor ani acțiuni cu o largă participare a locuitorilor satelor pentru aducerea în circuitul agricol a mii și mii de hectare care dau in prezent rod bogat. în județele Timiș, Mehedinți, Olt, de exemplu, la chemarea organizațiilor de partid, zeci de mii de oameni au participat în primăvara acestui an la lucrările de desecări și îndiguiri, cîștigîndu-se pentru agricultură importante suprafețe de teren. Sînt proaspete în memorie acțiunile de masă pentru apărarea recoltei din timpul recentelor inundații. Asemenea preocupări trebuie să stea permanent în centrul activității organizațiilor comunale de partid. Deosebit de important este ca în urma acestor dezbateri, in toate unitățile agricole, concomitent cu aplicarea legii privind conservarea și folosirea rațională a pămintului, cu combaterea oricărei risipe de pămint, să fie

mobilizate forțele pentru exploatarea integrală și eficientă a suprafețelor redate producției, a fiecărui teren, oricît ar fi de mic.Realizarea sarcinilor precise ee revin fiecărei unități agricole pe baza Programului național de dezvoltare a zootehniei, a celor privind Întărirea economică a unităților de stat și consolidarea cooperativelor a- gricole, apărarea și dezvoltarea proprietății obștești, prevenirea și înlăturarea risipei, a proastei gospodăriri, dezvoltarea democrației cooperatiste, întărirea formelor colective de conducere și a spiritului colectiv de muncă prin antrenarea cooperatorilor la dezbaterea și soluționarea tuturor problemelor — iată un șir de alte aspecte ce vor trebui să facă, la rîndul lor, obiectul dezbaterilor.în același mod concret, exigent, w cere abordată și activitatea politico- educativă desfășurată de fiecare organizație de partid pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, pentru a- piicarea în viață a principiilor și normelor eticii și echității, pentru explicarea hotărîrilor partidului, a legilor referitoare la agricultură, pentru mobilizarea tuturor cetățenilor, și cu deosebire a tineretului, Ia aplicarea lor în spiritul unei înalte responsabilități civice.Creșterea producției agricole vegetale și animale pe măsura potențialului real de care dispunem este unul din factorii hotărîtori ai dezvoltării economico-sociale a patriei, ridicării nivelului de viată al țărănimii, al Întregului popor. Se impune deci ca pe baza concluziilor care se trag în urma acestor dezbateri — concluzii materializate In măsuri politice, organizatorice și teh- nico-economice, adevărate programe de lucru, rezultat al gîndirii colective — să se treacă neîntîrzîat, sub conducerea organizațiilor de partid, la acțiuni concrete pentru mai buna organizare a producției și a muncii In fiecare unitate agricolă, începlnd cu campania de toamnă și pregătirea producției anului viitor.îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid din mediul rural creează premisele perfecționării întregii lor activități. Creșterea rolului lor de conducător politic la fiecare loc de muncă nu este O noțiune abstractă. Această cerință o- biectivă se realizează prin exemplul pilduitor al fiecărui comunist, dator să fie mereu în fruntea oamenilor în mijlocul cărora trăiește, mobilizîn- du-i prin cuvînt și faptă la muncă statornică, responsabilă, plină de dăruire, pentru înfăptuirea politicii partidului. Astăzi, comuniștii care trăiesc la sate își onorează înaltul titlu de membru al partidului nostru subordonîndu-și întreaga activitate muncii din agricultură, fiind mereu prezenți acolo unde este mai greu, unde trebuie pus umărul cu nădejde pentru rezolvarea celor mai complexe sarcini. Numai muncind astfel — în agricultură, ca și in orice domeniu — se deosebesc comuniștii, revoluționarii de ceilalți membri ai societății. Eforturile susținute, menite să asigure aplicarea consecventă a sarcinilor trasate la Plenara C.C. al P.C.R. din luna iulie, ca și la recenta ședință a Comitetului Politic Executiv vor marca momente deosebit de importante în activitatea tot mai rodnică a fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist, a tuturor lucrătorilor din agricultură, a tuturor cetățenilor de la sate pentru realizarea pianului pe a- cest an și din 1976, a sarcinilor din viitorul cincinal, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, care au stabilit cu clarviziune calea înfloririi continue a satului nostru socialist.POIANA brașov: A fost inaugurat hotelul „Șoimul*La Poiana Brașov a fost dat In folosință hotelul turistic „Șoimul", prima din cele trei unități hoteliere aflate în execuție aici. Noul hotel are o capacitate de 216 locuri. EI dispune de un restaurant și două terase. Ca funcționalitate și arhitectură. hotelul „Șoimul" se numără printre cele mai reușite

și mai frumoase unități de acest fel din Poiană. Următorul hotel — „Vulturul" — va fi și el recepționat pînă Ia sfirșitul a- nului, iar ultimul — „Ciucaș" -r peste alte trei luni. In total, cela trei unități vor avea o capacitate de 900 de locuri. (N. Mocanul.
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ACUM, PRINCIPALUL ÎN AGRICULTURĂ:

Obiectivul aparatului fotografic a surprins, in județul Teleorman, citeva aspecte caracteristice de muncă din acest sezon. La cooperativa agricolă din Siliștea combinele înaintau din plin în lanurile de floarea-soarelui (fotografia din stingă). Alături de combine, la C.A.P. „Teleormanul" numeroși cooperatori lucrau la recoltatul și transportul porumbului în așa fel încît, peste noapte, nimic din ceea ce a fost recoltat să nu ră- mină în cîmp (fotografia din mijloc). Pe terenurile eliberate de culturi, la C.A.P. „30 Decembrie" tractoarele fac arături pentru însămînțările de toamnă (fotografia din dreapta). Foto : 8. Cristian

Din zori și pînă-n noapte, muncă 
bine organizată, cu participarea 

tuturor locuitorilor satelor
OLT: SIBIU: SUCEAVA:

Se lucrează cu hărnicie, 
in flux continuuîn județul Olt a început culesul porumbului și florii-soarelui. în fiecare localitate s-au alcătuit comandamente, s-au întocmit planuri concrete de măsuri pentru fiecare cultură în parte. în cooperativele agricole din Izbiceni, Stoicănești, Vișina Veche, „Viața Nouă" Bras- tavăț, Vlădila ș.a. s-au constituit formațiuni mixte de mecanizatori și cooperatori, iar munca este organizată în flux continuu. Producția este transportată din cîmp în a- ceeași zi, iar noaptea se taie cocenii sau bețele de floarea-soare- lui, pentru ca a doua zi terenul să poată fi arat, Pină aseară, în cooperativele agricole din județ au fost recoltate mai mult de 3 000 hectare cu floarea-soarelui. 1 200 hectare cu porumb și 1 000 hectare cu sfeclă de zahăr. (Emilian Rouă).

îndeplinirea integrală a tuturor indicatorilor planului 
este sarcina primordială a fiecărei colectiv

CUM ACȚIONEAZĂ UNELE ÎNTREPRINDERI PENTRU RECUPERAREA RESTANȚELOR

îndeplinirea ritmică și integrală a planului, Ia toti indicatorii, de eătre fiecare întreprindere constituie o cerință de maximă importantă economică subliniată din nou, cu tărie, la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României din 21—22 iulie a.c. Realizarea zi de zi, decadă cu decadă a producției planificate, la sortimentele stabilite și necesare beneficiarilor interni sau destinate exportului, înfăptuirea sarcinii de creștere a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale și de producție, îndeplinirea planului de beneficii sînt esențiale pentru dezvoltarea armonioasă, echilibrată a economiei naționale, creșterea venitului național în proporțiile prevăzute, încheierea cu succes a ultimu-

lui an al actualului cincinal. Cu atît mai mult »e Impun aceste cerințe întreprinderilor care — dintr-o cauză sau alta — consemnează restanțe la producția fizică sau la alți indicatori ai planului. Ca atare, în întreprinderile restanțiere comitetele oamenilor muncii, organizațiile de partid au datoria de a aplica măsuri tehnice și organizatorice energice, de a concentra puternic eforturile colectivelor pentru ca în cel mai scurt timp să fie recuperate rămînerile în urmă, iar rezultatele să se ridice la nivelul prevederilor din plan. Cum se acționează acum practic, concret, în aceste unități pentru lichidarea restanțelor și intrarea neîntîrziată în cadența normală a planului ? Prezenți în două unități industriale, corespondenții „Scînteii" relatează :
ÎNTREPRINDEREA „TEHNOFRIG" din cluj-napoca

Nu motivări, ci acțiuni practice 
pentru realizarea integrală a planului 

producției fiziceColectivul întreprinderii constructoare de mașini „Tehnofrig" din Cluj-Napoca și-a îndeplinit și depășit sarcinile de plan_ în șapte luni ale anului, atit la producția globală, cit și la producția-marfă. A înregistrat însă restanțe la producția fizică, respectiv, nu a fabricat 336 tone de utilaje pentru industria alimentară și frigorifică. Ca atare, circa 50 de contracte privind livrarea de mijloace tehnice, de utilaje și instalații n-au putut fi onorate la termenele stabilite.— Succint, care sînt cauzele ne- realizării integrale a producției fizice ? — l-am întrebat pe ing. Alexandru Cuc, directorul întreprinderii „Tehnofrig".— Aproximativ 70 la sută din produsele unității noastre au fost asimilate și modernizate în actualul cincinal. Restanțele se înregistrează îndeosebi la produsele nou asimilate, mai complexe, unde ne lipsește experiența. Produsele se proiectează în termen, prototipurile se execută, de asemenea. în termen, dar totul trenează la omologare, unde se înregistrează respingeri pentru refacerea unor subansamble sau repere. Omologarea mașinii de spălat, de pildă, a durat citeva luni. Ne mai fac greutăți și uniî furnizori de materiale și a- numite întreprinderi cu care colaborăm. De exemplu, pentru grupurile de răcire de 100 000 și 140 000 kcal/h nu ne-a sosit din import țeava în cantitatea necesară. în cazul pasteurizatoarelor am renunțat la aducerea din import a tablourilor de comandă, solicitînd asimilarea acestora la întreprinderea specializată din Alexandria. Specialiștii de aici au avut multe de rezolvat pină au învins greutățile, astfel că termenul de livrare a tablourilor a fost depășit. Am fost înștiințați că în cu- rînd vom intra în posesia lor. în ce privește liniile de îmbuteliat lap
te. el« n-au putut fi realizate la ter

Pentru semănat— 
terenuri bine pregătite în aceste zile, mecanizatorii din județul Sibiu execută lucrări de bună calitate pe cele 32 000 ha ce urmează a fi însămințate cu cereale de toamnă. Specialiștii din unități, prezenți la fața locului pe cîmp, urmăresc îndeaproape ca arăturile să fie curate și uniforme ca adîn- cime. „Pe baza planurilor întocmite la nivelul județului și pentru fiecare unitate în parte și ținîn- du-se seama de sarcinile reieșite din recenta consfătuire a griului care a avut Ioc in județul Sibiu au fost luate și alte măsuri care dau de pe acum garanția- unor semănături de bună calitate" — ne-a spus tov. Ilie Cătoiu, inginer-șef al trustului județean pentru mecanizarea agriculturii. (Nicolae Brujan).

men. printre altele, și pentru faptul că a apărut un „loc îngust" în secția ansamble sudate. Tirziu am organizat o colaborare cu întreprinderea „Metalul roșu" din localitate. în fine. în fabricația de malaxoare au intervenit unele modificări de tehnologii, care au dereglat ritmul de producție.După cum se desprinde din răspunsul directorului întreprinderii, cauzele nerealizării planului la producția fizică, la toate sortimentele, constau, deopotrivă, in neajunsurile proprii și in altele, exterioare, care trebuie învinse. Este drept, aceste probleme au fost serios analizate în recenta adunare generală a oamenilor muncii, stabilindu-se și măsuri pentru soluționarea lor — și anume, introducerea unui sistem de urmărire zilnică a fabricației reperelor, îmbunătățirea asistentei tehnice acordate de proiectanți și tehnologi pentru produsele din seria zero, lucrul în schimburi prelungite ș.a. De asemenea, au fost luate măsuri pentru organizarea mai bună a muncii în noua turnătorie, la ansamble sudate, în atelierul de prototipuri, în școpul ridicării substanțiale a randamentului producției.— Ne-am propus și alte măsuri pentru ca pînă la 30 septembrie să lichidăm restanțele la producția fizică și la contracte, a precizat interlocutorul. De pildă, se instalează noi standuri de probă pentru compre- soare și utilaje alimentare, în vederea creșterii capacității la operațiile de testare. Sînt în curs de finalizare o seamă de utilaje construite în cadrul acțiunii de autodotare și se extinde prelucrarea pe mașini universale a 10 repere. Am trimis delegați în unitățile cu care colaborăm la realizarea unor utilaje, în scopul impulsionării livrărilor.Tovarășul George Buzea, locțiitor al secretarului comitetului de partid 
al întreprinderii, ne șpunea că în

S-a incheiat recoltarea 
inuluiCooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat din județul Suceava au încheiat recoltarea inului pentru fibră pe întreaga suprafață cultivată de peste 6100 ha. Ca urmare a aplicării normelor agrotehnice cerute de tehnologia acestei culturi, numeroase unități agricole au obținut și în acest an producții mari de tulpini de in la hectar. Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de cooperativele agricole din Băișești, Drăgușeni, Fîntîna Mare și Forăști. Pină joi, 28 august, unitățile agricole au transportat la topitorii cantitatea de 10 160 tone tulpini de in, 27 de cooperative livrind întreaga cantitate de tulpini. Se apreciază că restul unităților vor încheia transportul în cel mult o săptămtnă. (Gh. Pa- rascan).

treaga muncă organizatorică șt politică are ca obiectiv central mobilizarea colectivului pentru recuperarea restantelor la producția fizică șl impulsionarea exportului. Inițiativa lansată de organizația do partid :
ÎNTREPRINDEREA DE VENTILATOARE DIN VASLUI :

Eforturile colectivului trebuie însoțite 
de sprijinul concret al centraleiLa producția globală : o depășire a planului de 6 la sută — iată ce a raportat. în șapte luni din acest an, colectivul întreprinderii de ventilatoare de tip industrial din Vaslui, însă la indicatorii producția-marfă, productivitatea muncii ș.a. a _ consemnat serioase restante. Dacă ne referim la planul producției-marfă, realizat în proporție de 87 la sută, rămînerea în urmă se menține din luna mai a.c.Potrivit aprecierii ing. Adrian Di- mitriu, directorul întreprinderii, principala cauză a restantelor constă în structura producției actuale a unității, care nu se încadrează în totalitate în cea prevăzută prin studiul tehnico-economic, printr-o hotărire în vigoare. Ce s-a executat pînă acum (de aproape un an de zile, de cînd întreprinderea a . intrat în funcțiune) și se realizează în prezent sînt produse din comenzi ocazionale sau din colaborări cu u- nități ale centralei, în majoritate produse de serie mică sau foarte mică, precum și autoutilări. De aici, perturbări în aprovizionarea tehnico- materială. La greutățile create de forul de resort s-au adăugat^ și neajunsurile generate de o slabă organizare a muncii, de abaterile de la spiritul de ordine și disciplină. De pildă, aprovizionarea cu materiale și S.D.V.-uri nu este a- sigurată în flux și în permanentă, indicele de încărcare a mașinilor este scăzut, iar în schimburile II și III lipsesc frecvent aparatele de măsură, cit și controlul exigent al calității producției.— Evident, nu se mai poate continua în acest mod. restantele nu mai pot fi tolerate — ne-* spus di

Județul Teleorman este unul din principalele bazine legumicole ale tării. Mare parte din produsele obținute sînt livrate pentru aprovizionarea Capitalei. Cu toate că. în ultimul timp, livrările au crescut Ia roșii — bunăoară, cite 250—300 tone pe zi — pină în prezent, planul de legume destinate fondului de stat pe luna august a fost îndeplinit numai în proporție de circa 50 la sută. Cum «e explică această situație ?La întreprinderea de legume-fruc- te se motivează că. in acest an. condițiile climatice nu au fost tocmai favorabile pentru legumicultură și că importante suprafețe au fost calamitate. Dar nici recolta existentă acum în grădini nu este valorificată in mod corespunzător. „La tomate s-ar putea recolta și livra zilnic cel puțin 400 tone — ne spunea tov. Stan Oancea. directorul I.L.F. Din lipsa mijloacelor de transport, legumele nu pot fi însă preluate din u- nitătile agricole și livrate beneficiarilor. Au fost zile cind au rămas în cîmp și 120 tone de tomate gata culese. Am fost nevoiți ca la cooperativele agricole din Călmătui. Ma- vrodin. Troianu, Răzmirești ș.a. să oprim recoltatul, deoarece au lipsit mijloacele de transport". Prin urmare. producție există, dar buturuga mare care împiedică livrarea ritmică a legumelor o reprezintă... transportul. Nu sînt suficiente mijloace pentru a transporta recolta din grădini ?Pentru a răspunde la această întrebare, precizăm că,. I.L.F.. Teleorman a încheiat un contract anual cu Întreprinderea de transporturi din județ pentru asigurarea tuturor mijloacelor auto necesare. Se respectă

„Să îmbunătățim zllnio indicele de folosire a fondului de timp cu cel puțin 10 minute" este larg popularizată, urmărindu-se aplicarea ei.
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

rectorul întreprinderii. Așa cum am stabilit, Ia producția-marfă restanțele vor fi recuperate eșalonat : 90la sută pînă la sfîrșitul lunii august și restul pînă la finele trimestrului III a.c. Pentru aceasta, în întreprindere se aplică o serie de măsuri teh- nico-organizatorice care vizează, între altele, organizarea judicioasă a fluxurilor tehnologice la fabricația principalelor produse, reducerea timpilor de stagnare a utilajelor datorită întîrzierilor. absentelor nemotivate. diminuarea duratei de staționare a utilajelor pentru reparații și revizii cu peste 1 000 de ore și altele.La rîndul lor, organizațiile de partid desfășoară o intensă activitate politico-educativă, pentru ca nimeni să nu treacă nepăsător pe lingă lipsuri, să privească cu indiferență cazurile de risipă a timpului de lucru sau manifestările de neglijentă. Centrala de resort trebuie să intervină grabnic în scopul soluționării unor probleme stringente legate de desfacerea integrală a producției întreprinderii și aprovizionarea tehnico- materială. Pentru semestrul al II-lea, unității i s-a repartizat de către centrala industrială o cotă de 3 200 tone metal care, ulterior, a fost redusă la 2 796 tone. Este o cantitate insuficientă, dacă o raportăm la necesarul real planificat. Iată de ce se cuvine subliniat că, pentru a se depăși actuala situație, eforturile colectivului întreprinderii trebuie să fie însoțite de sprijinul concret și imediat al Centralei industriale de utilaj tehnologic. chimic, petrolier și minier, precum și al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele.
Crăciun EALUC1 
corespondentul „Scînteii" 

Insă prea puțin ceea ce s-a stabilit, în luna iulie, de exemplu, pe baza contractului încheiat s-au solicitat 3 748 de mașini, din care au fost asigurate numai 2 812. Nu întîmplător, deci, în darea de seamă prezentată In adunarea generală a oamenilor muncii din luna august de la I.L.F. se menționează : „Datorită neasigurării
Cind roșiile rămin în grădini, 
iar autocamioanele în garaje... 
Recoltarea și transportul legumelor in județul Teleorman

mijloacelor da transport solicitate, cantități Importante de legume ră- min nepreluate în. ferme, se depre- ciază calitativ, iar I.L.F. nu își poate onora contractele încheiate cu județele beneficiare, precum și cu Fabrica de conserve din Turnu-Mă- gurele". Schimbul de adrese, informări și reclamați! dintre I.L.F. și I.T.A. este impresionant. Din păcate. nu circulă și tot atitea mijloace de transport.Situația nu s-a schimbat nici în luna august. în unitățile agricole sînt așteptate mijloacele de transport pentru a încărca legumele. „Avem circa 100 de oameni la recoltat și amm m h

Zile și ore de lucru intens în halele 
întreprinderii „Dunărea” din Giurgiu

Au îndeplinit 
cincinalul• CENTRALA INDUSTRIALA DE REPARAȚII AUTO din cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor a realizat sarcinile de plan pe actualul cincinal. Pînă la finele anului, colectivele centralei vor da o producție globală suplimentară în valoare de 1,2 miliarde lei.• Au raportat îndeplinirea integrală a prevederilor cincinalului actual, cu 126 zile în avans, și COLECTIVELE EXPLOATĂRILOR CE ALCĂTUIESC CENTRALA MINEREURILOR DIN DEVA. Cele mai importante cantități suplimentare de minereuri au fost extrase de colectivele exploatărilor Barza și Criscior. Prin această realizare s-au creat condiții pentru obținerea, pină la finele anului, a unei producții suplimentare în valoare de 470 milioane lei.• Muncitorii și specialiștii ȘANTIERULUI DE CON- STRUCȚII-MONTAJE PETROLIERE DIN MOINEȘTI au atins și ei cotele finale ale actualului cincinal. Pînă la finele anului ei vor putea executa suplimentar un volum de lucrări in valoare de 20 milioane lei.o Numărul unităților economice și de construcții din JUDEȚELE HUNEDOARA ȘI ALBA care au îndeplinit planul cincinal a ajuns la 40. Se apreciază că, în avansul de timp cîș- tigat, aceste colective fruntașe vor realiza suplimentar produse și lucrări de construcții și montaj în valoare de circa 3,5 miliarde Iei. 

putea livra zilnic ceî puțin 20 tona de tomate, ne spunea tov. Ilie Modoran. contabilul-șef al cooperativei agricole din Moșteni. Nu se ridică însă mai mult de 6—7 tone pe zi și de aceea am încetinit culesul". Tot din lipsa mijloacelor de transport, la cooperativa agricolă din Călmățui 3 tone de tomate recoltate au stat în cimp 5 zile, iar la cea din Plopi au

trecut 3 zile între momentul recoltării și cel al livrării unei cantități de 10 tone tomate. Și pot fi date multe asemenea exemple.Nici mijloacele auto repartizate pentru transportul legumelor nu sînt folosite la întreaga capacitate. După cum se știe, legumele stnt produse voluminoase. Or. marea majoritate a mașinilor nu au obloane înălțătoare. „Din această cauză, adeseori mașinile de 5 tone transportă numai 3—4 tone de legume" — ne spunea tov. Gheorghe Marina», directorul Centrului de legume și fructe Turnu-Măgurele. în al doilea rlnd, se pune problema timpului cit durează un transport din cîmp pină la depozit sau fabrica de conserve. Numeroși șefi de fermă ne-au relatat că mașinile ajung tîrzlu la clmp și nu fac decît un transport-două pe zi. Dar trebuie adăugat că atît conducerile de unități agricole, dt »i șefii unor ferme poartă răspunderea
întrecerea cu timpul 
pe valea Sebeșului

Zile de august pe valea Sebeșului. Nu întotdeauna timpul este favorabil lucrului pe șantier. Aici, între munți, plouă adesea mărunt, vremea-i schimbătoare. Dar constructorii hidrocentralelor de la Șugag și Gilceag nu se uită pe cer. Recordurile brigăzii de mineri conduse de maistrul Constantin Beșliu, care lucrează la aducțiunea Tău—Șugag, punctul de lucru Șugag, sînt statornice. Mereu deasupra planului lunar. Ortacii săi înaintează cu viteze sporite în galeria pe care o sapă pe sub munte. Avem în față șapte cifre : 108, 110, 112, 100, 98, 90, 100. Reprezintă metri liniari. în ordine, realizările lunare ale brigăzii fruntașe a lui C. Beșliu pe perioada ianuarie—iulie 1975. Planul lunar este constant — 90 ml. Adunăm și aflăm totalul pe șapte luni. Rezultă o depășire de 88 ml. E o forță brigada maistrului Beșliu ! De Ia începutul anului a cîștigat o lună avans !...Altfel nu se putea. Doar această brigadă a chemat la întrecere toate brigăzile de mineri de pe cele trei șantiere de la Dobra, Tău și Oașa. Și este hotărîtă să cîștige a- ceastă competiție a hărniciei. Chemarea la întrecere a stimulat eforturile tuturor în întrecerea socialistă. care domină întreaga atmosferă de muncă de la Do

bra la Fetita sl Prigoana. Brigada maistrului Vasile Poale- lungi, care a plecat de la Tău să intilnească sub munte pe ortacii maistrului Beșliu, cind se va străpunge aduc- țiunea de 8 km, a realizat pe șapte luni cu 20 ml mai puțin. A a- vut în Iunie niște necazuri cu roca. Era o rocă greu de străpuns, în iulie, a înaintat în același ritm cu cei din brigada lui Beșliu, a- dică suta de metri. Ele sînt .autistele" grupului de șantiere.— Nu putem, deocamdată. să anticipăm — ne spune ing. Ilie Ban. de la compartimentul plan-dezvolta- re. întrecerea este în plină desfășurare. Pe valea Sebeșului, recordul de înaintare — 125 mi pe lună — a- parține brigăzii lui Poalelungi. Dar se pare că maistrul Beșliu se pregătește să atingă acest record.Interlocutorul este tînăr, are numai 8 ani de șantier. Vine de la Lotru. De loc este din Alba. Aici se simte a- casă. Cunoaște viața șantierului.— în martie au fost începute cu două săp- tămîni înainte lucrările la galeria forțată de la uzina Gilceag. Pe frontul inferior lucrările au de pe acum un avans de 21 ml. în iunie au început lucrările la aducțiunea secundară Cugirul Mare — Gîlceag, lungă de 6,5 km. Aici a preluat frontul de lucru brigada lui Con
„AZOT IV“ lucrează Ia parametrii proiectațiDeși intrată recent in funcțiune, noua instalație „Azot IV" din cadrul Combinatului de îngrășăminte chimice din Piatra Neamț — cea mal mare unitate de acest fel din țara noastră — a început, în aceste zile, să lucreze la parametrii proiectați. Instalația este astfel concepută încît să asigure anual o producție de circa 140 000 tone îngrășăminte azotoase în substanță activă. După cum am aflat de la 

pentru timpul pierdut de mijloace-* le de transport. în numeroase cazuri legumele nu sînt sortate și pregătite pentru a fi încărcate atunci cind mașinile ajung la cîmp. In această situație, mașinile așteaptă ore în șir pînă cînd sînt încărcate. Am făcut un sondaj în rîndul unui număr de 25 șefi de fermă de pe raza de activitate a Centrului de legume și fructe Turnu-Măgurele și am constatat că nici unul nu completează în bonurile de transport ora sosirii și plecării mașinilor din cîmp. în felul acesta, nu fie poate verifica unde și cit au staționat mijloacele de transport.„Este adevărat, avem și noi partea noastră de vină, ne-a spus tov. Stefan Ghițescu. director adjunct al I.T.A. Teleorman. Dar lucrurile nu stau chiar așa cum le prezintă conducerea I.L.F. în perioada 1—20 august ni s-au solicitat 3 370 de mașini. iar după foile de parcurs, confirmate de centrele de legume și fructe, rezultă că au fost asigurate 3 489. Nu peste tot însă mașinile sînt folosite la întreaga oapacitate. Și a- ceasta deoarece munca în cooperativele agricole nu este bine organizată. Camioanele staționează mult timp și numai rareori reușesc eă facă două transporturi pe zi. Apoi, cele trimise în alte județe slnt plimbate de la o piață la alta și un transport durează 2—3 zile. Uneori camioanele se întorc pline, deoarece marfa este refuzată. Toate aceste neajunsuri creează greutăți în utilizarea mijloacelor de transport".Se desprinde, deci, concluzia că transportul legumelor se face anevoios, deoarece nu se asigură un număr suficient de mașini și nici a- cestea nu sînt utilizate rațional. Ți- nînd seama că atît I.L.F., cit șl I.T.A. sînt din același județ, șe poate găsi o soluție pentru transportarea la timp a tuturor legumelor. Cu o singură condiție : să se Intervină neîntîrziat pentru a pune ordine.
Ion TEODOR

stantin Antonoaia, cu muncitori unul și linul, care au și realizat 40 ml avans.Pe șantiere, ritmul de execuție se accelerează. La galeria de fugă Nedeiu au început betonările. La uzinele de la Șugag și Gîlceag se excavează viitoarea sală a turbinelor. O cupolă sub munte, la 60 m adîncime, în care poate încăpea un bloc cu 10 etaje I La barajul Oașa au Început excavațiile la fundație. Se vor excava aproximativ 200 000 mc de pămînt și rocă.— Realizările constructorilor sînt 4n grafic — ni se spune.„în grafic" înseamnă aici nu ritmul de execuție din plan, ci cel prevăzut în angajamentul constructorilor de a da în funcțiune uzinele electrice de la Gîlceag șl Șugag cu 3 și, respectiv, 6 luni mai devreme. Angajament întărit cu fermitate. nu de mult, în adunarea reprezentanților constructorilor de pe valea Sebeșului. Mărețe fapte nasc și aici întrecerea, munca !— Se muncește serios. intr-adevăr. Oamenii noștri sînt harnici — remarca laconic ing. Gheorghe Să- lăgean. Erou al Muncii Socialiste, directorul grupului de șantiere din valea Sebeșului....Harnici, cutezători, minunați.
Ștefan DINICA

inginerul Mihai Vicol, directorul combinatului, producția care se realizează anual aici este suficientă pentru fertilizarea a peste 700 000 hectare. Odată cu atingerea parametrilor proiectați, colectivul noii instalații „Azot IV" a anunțat și un alt succes : realizarea primului lot de 1 000 tone uree destinate exportului.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"
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Tinerețea spectacolului liricîn ultimul timp, repertoriul original al teatrului liric s-a îmbogățit considerabil. Amintim dintre reușite baletul „Văpaia" de Mircea Chiriac, opera comică „Don Giovanni" de Cornel Țăranu, operele „Zamolxe" și „Ulysse" de Liviu Glodeanu, opereta „Rodica" de Norbert Petri și Dan Stănescu, opera „Hamlet" de Pascal Bentoiu. Găsim în această multitudine de titluri răspunsul viu. elocvent la unul din imperativele social- artistice subliniat nu o dată în documente de partid. Lucrările apărute în ultima vreme sint, așadar, mereu mai numeroase. Ar fi însă neconcludent dacă ne-am opri aici, deoarece, odată cu noile creații, numeroase cum spuneam, se cuvine reliefat faptul că ne aflăm într-o perioadă a căutărilor, a cunoașterii de către artiști a acelor legi specifice ale spectacolului liric într-o experiență, pentru multi dintre ei fără antecedente. Este o perioadă în care unele lucrări materializează eforturi de conjugare a acelorași amintite legi cu necesitatea exprimării proaspete, de factură contemporană.Revirimentul spectacolului liric Ia care ne-am referit este rezultatul nu numai al meditației intime, in laboratorul de cr.eație al unui compozitor sau altuia, ci — în primul rînd — răspunsul colectiv izvorît din conștiințele angajate ale muzicienilor. Numeroase lucrări scrise în ultimii ani dovedesc aceasta prin tematica patriotică, militantă, prin adresa lor precisă — sensibilitatea oamenilor zilelor noastre. Trebuie amintite : opera-frescă „Trepte ale istoriei" de Mihai Moldovan, opera „La răspîn- tie de drumuri" de Fi. Comișel, „Poesis" de Gh. Dumitrescu, „Stejarul" de Th. Bratu ; opera „Bălcescu" de C. Trăilescu, momentul coregrafic „Chemarea" de Tiberiu Olah, ce e- vocă anul insurecției, opera „Dreptul la dragoste" de Th. Bratu despre lupta în ilegalitate a tinerilor comuniști.Uniunea compozitorilor sprijină creația de operă, operetă, balet. Instituțiile lirice schițează inițiativa de a lansa comenzi speciale. Radiotele- viziunea organizează concursuri de creație pentru acest gen care poate transmite direct, explicit mesajul educativ — opera. Și, totuși, unanimitatea cu care compozitorii libre- tiști se inspiră din această atît de vastă arie tematică apropiată ardent de inimile noastre, ale tuturor, nu a fost dublată întotdeauna și de o reală împlinire artistică. Dincolo de dimensiunile firești ale unei asemenea realități, explicațiile trebuie căutate și în modalitățile de exprimare artistică abordate. Prospețimea temelor nu poate fi tălmăcită în cadrul unor formule secătuite de forță — pentru că și tiparul în care se materializează o anume substanță își are capacitatea sa expresivă. Limbajul actualității este cel care conferă o vingere porane, public aprins"sească simțămintele cotidiene Inălța-

te pe cote și mai înalte prin trainice, convingătoare întruchipări în opera de artă — respinge convenționalismul.Tot atit de adevărat este și faptul că în acest puls mult înviorat pe ca- re-1 dovedește creația noastră, opera in măsură să răspundă plenar imperativelor sociale și artistice care guvernează astăzi actul creator, are datoria și posibilitatea să ocupe un loc și mai important. Compozitorul de
Puncte de vedere

astăzi are la dispoziție o inimaginabil de bogată paletă de mijloace de exprimare artistică, care pot contribui la așteptatul reviriment al genului. Iar aceasta pentru că experiențele deja existente au dovedit că limbajul poate fi complex, că desfășurarea „filmică" poate fi abordată, că expresia poate fi incandescentă, acută, toate acestea rezultînd atît din conturul agreabil al ariilor, din dramatismul scenelor de tip verdian sau mussorg- skian, cit și din mijloacele noi de exprimare. Pentru că s-a născut un gen nou, opera radiofonică, gen care dincolo de specificitatea lui poate sugera formule inedite spectacolului cîntat și jucat pe scenă. Pentru că teatrul cîntat poate adopta din cel vorbit a- titea elemente care să-i permită o tot mai înaltă expresivitate. Pentru

că utilajul tehnic de care dispun majoritatea scenelor permite ieșirea din static printr-o mare mobilitate a maselor de interpreți. Pentru că formalismul mișcării în scenă a acestora este perimat. Pentru există înregistrarea face destul de greu sonaj, în contextul aceste mijloace tehnice moderne pot sluji și trebuie să slujească întineririi mijloacelor de expresie în scopul comunicării mai directe, mai profunde a ideilor, conducînd toate, în ansamblu, la crearea unui spectacol liric contemporan, esențialmente modern, cu ample și profunde rezonanțe educative.Pledoaria pentru un spectacol liric de înaltă valoare ideatică surprinsă într-o tot atît de înaltă valoare artistică, ni se pare de mult și convingător făcută. Dar valul acela copleșitor de prospețime, de noutate, de expresie, intensă, cuceritoare, acel spectacol ecou, cu este încă tinerețea ția la evenimentele contemporaneității. Capacitatea convertirii lor în valoare artistică. Investigarea — cu pasiune — a ceea ce se cheamă teatru cîntat. Respingerea rutinei. Lipsa de prejudecăți profesionale, sondarea noului, în temă și în exprimare.Ce înțelegem prin tinerețe ? Enes- cu spunea : „o stare a spiritului"... Și această stare a spiritului nu cunoaște îngrădirile vîrstei.

că, de asemenea, magnetică ce-și apariția, ca per- partiturii. Toate

de mare vibrație, de larg puternic caracter educativ, așteptat. Ce înțelegem prin spectacolului liric ? Vibra-

Theodor DRAGULESCU

IERI AU CONTINUAT ÎN CAPITALA

Lucrările Congresului internațional
de cibernetică si sistemeCa și în ziua precedentă, pe agenda de lucru a reuniunii s-au aflat numeroase probleme de mare interes pentru dezvoltarea oiberneticii, s-a realizat un fructuos schimb de opinii. După cum releva Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei de stridii economice, la Încheierea celei de-a treia zile de lucru a congresului, în cele 7 secțiuni au fost prezentate peste 100 de referate și comunicări de o înaltă tinută științifică și teoretică, cu o largă aplioabilitate practică. Școala românească s-a făcut remarcată prin cele peste 40 de lucrări susținute, care s-au bucurat de aprecieri unanime. Ele au tratat probleme privind sistemele cibernetice pentru planificare și prognoză, rezultatele obținute în teoria sistemelor în controlul proceselor producție, aplicarea conceptului sistem în marketing, controlul tim al instalațiilor din rafinării,temui folosirii pâmîntului, condiția distribuirii raționale a forțelor de producție și folosirea optimă a resurselor etc. Tematica abordată, ca și numărul mare al autorilor evidențiază preocuparea specialiștilor români pentru ceea ce pot oferi cibernetica și calculatoarele In fiecar* domeniu de activitate.Au fost prezentate, de asemenea, comunicări privind problemele deciziei binare in cibernetica economică, un program de simulare pentru

studiul relației dintre pămînt. agricultură, transport și energie, populația ca sistem, cultura cibernetică și educația, folosirea calculatoarelor în cercetările medicale, tendințele de dezvoltare a calculatoarelor mari, probleme ale inteligenței artificiale, rolul planificării în șahul computerizat etc.
★avut loc. de asemenea, deschis, prezidat de A.

de de op- sis-

Seara a un forum Peccei, președintele Clubului de la Roma, cu tema „Dezvoltarea științei și tehnologiei în următorii 30 de ani", care a inclus trei conferințe. Expunerile au fost susținute de S. L. Fawcett, președintele fundației „Battelle" (S.U.A.). H. Chilver, rector al Institutului de tehnologie „Crainfield" (Anglia), și prof. Mircea Malița, de la Universitatea București.Au fost abordate orientările științei atît in ceea ce privește dezlegarea unor întrebări seculare, cit și In ceea ce privește rezolvarea problemelor presante ale dezvoltării e- conomico-sociale, precum și alte aspecte care reclamă programe naționale și cooperarea internațională. A fost comentată, de asemenea, tema unei noi metodologii cerute de dezvoltarea ulterioară a științei.(Agerpres)

remarcabilă putere de con- creațiilor muzicale, contem- moderne. Publicul — acest trăind în „miezul unui ev și care dorește să-și regă-
•w:* i'A

Popas la motelul
ArinișSituat pe malul rîului Moldova, intr-o ambianță naturală de o rară frumusețe, modernul motel Ariniș din județul Suceava dispune de locuri de cazare în camere confortabile, două săli- restaurant, în care se pot servi mincăruri specifice bucătăriei moldovenești. Se pot face excursii la celebrele monumente Istorice și de artă de la Voroneț și Gura Humorului. Dar popasul la Ariniș inseamnă și alte posibilități de petrecere plăcută a timpului liber, pe terenurile de volei, handbal, baschet, tenis de cimp și altele, amenajate in Lunca Moldovei. (Gh. Parascan)

Intre momentele semnificative ale trecutului nostru cultural. Junimea și junimismul deține unul din portofoliile cele mai importante. Este un fapt pe care îl știam cu toții, dar pe care recenta carte a lui Z. Ornea (apărută în Editura Eminescu. 1975) ni-1 proiectează in perspective mai diverse și în proporții mai vaste decit cele cunoscute. Situată de autor în contextul epocii, integrată temeinic în cursul evenimentelor, mișcarea ieșeană se vede prezentată ca un nucleu consistent prin ochii căruia este privită viața țării intr-unui din momentele ei cele mai dense. Printr-o asemenea optică s-a realizat o amplă istorie a ideologiilor, a economiei, a politicii interne si externe, a esteticii, a criticii literare din acest interval de timp. Este vorba de ultimele trei-patru decenii dinspre sfîrșitul veacului trecut, care, pe calea posterității junimiste, merg u- neori pînă în primele decenii ale veacului nostru.Fiecare din aceste sectoare, luate separat în capitole cuprinzătoare, se văd interpretate și dezbătute cu o conștiinciozitate de istoric pasionat, pe baza unui imens material documentar. Prin exegeza riguroasă a unor asemenea documente, în parte inedite, atitea din datele legate de existenta Junimii se văd răsturnate sau cu totul reînnoite, fără a se forța, totuși, nici o notă în avantajul obiectului studiat. Contribuția nu este, deci, apologetică, ci de o exemplară onestitate critică. Evenimentele cele mai de seamă ale timpului, văzute prin ochii ai junimiștilor, sint zute prin autorului, vință, Z. Ornea nu mulțumește numai să pună larg și conștiincios faptele, ci se dovedește a fi și un bun arbitru, care dozează exact interpretarea oricărui gest semnificativ prin efectele sale.Astfel, cercetătorul și să-și varieze optica, si-

tuîndu-se uneori pe poziția adversarilor Junimii, fără să ezite a le da dreptate a- tunci cînd este cazul. Și nu ne referim numai la înclinarea precisă a cumpenei către Gherea în celebra polemică întreținută cu Maiorescu. O asemenea a- titudine astăzi s-ar fi înțeles de la sine. Ne referim însă la unele neașteptate reabilitări parțiale din tabăra antijunimistă.

semnează Z. Ornea cuprinde o efectivă semnificație, urmărește să demonstreze sau să completeze unele date încă nedeslușite și a- duce chiar la lumină unele amănunte noi cu privire la Junimea. A fost nevoie, incontestabil, de toată această abundentă informativă pentru a se alunge la ceea ce am reținut mai important din obiectivul lucrării. Și anume — valoarea ex-
CRONICA LITERARĂZ. ORNEA
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In jurul orei 9.00, transmisie dl- 
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16,80 Teleșcoală.
Emisiune în limba germană. 
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20,00 .
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Plivova-Simkova. Drahuse 
Kralova. Filmul artistic „Tony, 
ți-ai ieșit din minți !“ — 

22,00 Dansuri gruzine.

PROGRAMUL 2

subiectivi t revă- din urmă ai prise ex-
în cele ochii obiectivi în această Ornea

jtie

In unele privințe î se descoperă, bunăoară, ltii V. A. Ureche o poziție mai avansată decit lui Maiorescu, fără ca prin aceasta să se diminueze forța de polemist a conducătorului Junimii.Lucrarea, nuanțată și exactă, pătrunde adine detaliile acestui curent. în fond complex, divizat. lipsit de o perfectă unitate. O grupare înlăuntrul căreia au existat mereu divergențe intre diferitele poziții ale membrilor ei — bunăoară lipsa de acord pe plan economic între partizanii ..pro- tecționismului" și ai „liber- schimbismului" — nu putea oferi cercetătorului decit o serie de dificultăți, pe care Z. Ornea a știut să le vingă.Mai trebuie adăugat deși lucrarea se arată trem de bogată sub aspect documentar, nu dă niciodată impresia de abuz „factologic". Tot ceea ce con-
în-că. ex-

traliterară a Junimii, care acoperă, la lin monifent dat, o mare parte din viata publică a tării.Regretăm numai că Z. Ornea și-a declinat cu modestie sarcina de a privi și creațiile artistice ieșite din aria celebrei mișcări ieșene. Este adevărat, așa cum . precizează autorul încă din Preliminarii, că Junimea reprezintă o însemnătate extremă și pe atitea planuri din afara literaturii. Este de asemenea adevărat că aceste planuri au fost cele mai neglijate de către majoritatea cercetătorilor, atît străini. O crare era necesară noastră. Prin laboriozitatea. prin probitatea care stau la baza ei, cartea lui Z. Ornea este o reușită. O găsim, totuși, incompletă din rațiunile expuse mai sus. Dacă facem ab-

ai noștri, cit și asemenea lucit se poate de pentru cultura

stracție de celelalte domenii pe care le ilustrează cu atîta pertinentă, și ne mărginim la cele legate strict de domeniul literar, putem constata că este o excelentă istorie a esteticii și a criticii noastre din acel timp — și chiar de mai tirziu — dar în nici un caz o istorie a literaturii. Or, o carte ce poartă titlul pe care i l-a dat Z. Ornea reclama implicit și acest sector. Cu atît mai mult cu cit, pe cînd in domeniul e- conomic, politic, estetic etc. această mișcare se impunea pe atunci numai în cuprinsul național, creația literară alcătuiește singurul ei sector, care-i va da noscuta prestanță și plan universal.Motivarea de cătretor a unei, asemenea lacune nu ni se pare îndeajuns de convingătoare. „Nu e rostul acestei lucrări, afirmă Z. Ornea. să prezinte monografic opera exponen- ților noii direcții literare (corifeii și afinii lor). Cum nu ne aflăm, din fericire, pe un teritoriu nedesțelenit. ar insemna să replan- tăm grădini care au dat de mult rod" (Junimismul în viața literară, pag. 478). Perfect.- Dar „rodul" se consumă și este mereu nevoie de recolte noi pentru uzul public. Grădinile ne „replantate" se sălbăticesc, și nu ne putem lăsa in grija lor. Procesul nu este terminat ; se află și se vor mai afla în curs atitea noi și valoroase contribuții despre Eminescu. despre Slavici, despre Caragiale. pe care, în nici un caz. nu le putem califica drept inutile.Sperăm însă că Ia o nouă ediție Z. Ornea iși va spune cuvîntul și în această materie. Așa cum se află întocmită, lucrarea stîrneș- te, desigur, interes, travaliul imens închegat, prin nita tensiune
Prin oare l-a neconte- a minții, cerută de legarea sutelor sale de articulații, și prin utilitatea sa de ordin cultural-patriotic, acest impu- nător studiu merită tot respectul.

Edgar PAPU
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nr. 2 în Si bemol major pen
tru pian și orchestră de 
Johannes Brahms.

21,10 Telex.
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IT, 35
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La Casa de cultură din municipiul Alba Iulia a fost deschisă o expoziție de bunuri de larg consum, organizată de Întreprinderea județeană de industrie locală Alba. După cum am aflat de la tovarășul Alfred Zatoschil, director adjunct al I.J.I.L. Alba, produsele expuse au fost create de compartimentele de proiectare și prototipuri ale întreprinderii. Dintre ele se remarcă cele destinate să ușureze munca în gospodărie, garniturile de mobilă, articolele da artizanat. (Șt. Dinică).
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FOTBAL» Divizia A

Deocamdată, in frunte echipa C. F. R...
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTULDINAMO—A.S.A. 3—2 (2—1). Au marcat : Nunweiler (min. 2). Dumitrache(21) și Georgescu (50) pentru Dinamo, jar Fazekas (7) și Varodi (67) pentru A.S.A.C.F.R.—U.T.A. 1—0 (1—0). A marcat : Adam (min. 2).UNIVERSITATEA CRAIOVA—RAPID 3—0 (2—0). Au marcat : Oblemenco(16), Marcu (43) și L. Nedelcu (64).F.C. ARGEȘ—„U" 3—1 (2—0). Au marcat : Radu II (30 și 38) și Dobrin(65), respectiv, Vaczi (60).STEAUA—F.C. CONSTANȚA 2—1 (2—0). Au marcat : Iurdănescu (11 și,

din penalti, 28) pentru Steaua, iar Mărculescu (78) pentru F.C. Constanța.JIUL—F.C.M. REȘIȚA 2—0 (1—0). Au marcat : Rosznai (17) și Toma (47).F.C. BIHOR—SPORTUL STUDENȚESC 2—0 (2—0). Au marcat : Gergeli(39) și Florescu (44).POLITEHNICA IAȘI—POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (1—0). Au mar
cat : Sofian (27) și Costea (89).S.C. BACAU—OLIMPIA 0—0.Clasamentul diviziei A are după primele trei etape un lider cu totul neașteptat ; C.F.R. din Cluj-Napoca, în formație cu Ciocan și Gostilian, 

a învins-o și pe U.T.A., instalîndu-se 
In frunte. Ii vom vedea pe feroviari duminica viitoare în Giulești contra Rapidului, singura formație din divizie care n-a izbutit deocamdată să înscrie vreun gol. Cealaltă performeră a începutului de campionat o Olimpia, care, asemenea C.F.R.-ului, n-a suferit nici o înfrîngere ; e drept, nici n-a învins pe careva, mulțumin- du-se cu trei rezultate egalei

La București am asistat la meciul numit „derbiul etapei", în care adversare au fost Dinamo, campioana trecutei ediții a campionatului, și A.S.A. din Tîrgu-Mureș. Au învins bucureștenli cu 3—2 (2—1), după ce în minutul 90 mingea s-a plimbat pe linia porții dinamoviste sub ochii de simplu spectator ai portarului Con- stantinescu. Și aceasta n-a fost singura mare ocazie a mureșenilor de a înscrie campionilor mai mult dr două goluri. Totuși, A.S.A., echipă eu tehnicitate in liniile de mijloc și de 
atac, cu acțiuni cursive care au plă
cut publicului, n-a părut prea încre- îătoare în capacitățile ei de a ciștiga

acest meci de la București. Dincolo de cunoscutele slăbiciuni ale apărării, echipa din Tirgu-Mureș nu se dovedește decisă la înaintare in situația de joc pe terenul advers, fapt care-i scade mult din meritele tehnice. E clar că numai pătrunsă de un inalt spirit competitiv în toate momentele partidelor A.S.A. va putea face față viitorilor adversari din „Cupa U.E.F.A.".Cit privește pe bucureșteni, echipa ni s-a părut dacă nu obosită, oricum lipsită de prospețime. Cu excepția lui Nunweiler. principalii jucători — mai toți internaționali — au acționat ieri lent și fără vlagă, inclusiv in fazele de apărare. O explicație a stării menționate ar putea fi cele patru meciuri susținute in opt zile, în Italia și Spania (de către jucătorii dinamoviști din lotul reprezentativ), iar dacă socotim că duminică această echipă va juca la Satu- Mare și miercuri la București, în partida restantă cu Sportul studențesc, ar trebui să întrebăm cit de rațional a fost conceput programul competițional al echipei campioane în acest sezon atit de aglomerat cu sarcini internaționale.Clarificări asupra formei echipelor noastre — In primul rînd Dinamo,

COMBATIVITATEA, SPIRITUL REVOLUȚIONAR - TRĂSĂTURI 
PERMANENTE ALE MIȘCĂRII NOASTRE MUNCITOREȘTI

100 de ani de la grevele 
minerilor din Valea JiuluiAcum un secol, în vara anului 1875, se desfășurau în Valea Jiului puternice mișcări greviste ale minerilor. Pagină luminoasă a anilor de început ai istoriei mișcării noastre muncitorești, eroica încleștare de acum o sută de ani atestă cu pregnantă vechimea acesteia și în același timp faptul că de la primele manifestări pe arena vieții politice, proletariatul român s-a afirmat ca o clasă combativă, animată de spirit revoluționar, gata la orice jertfe și sacrificii în lupta pentru eliberarea de exploatare, pentru o viată mai bună a tuturor celor ce muncesc.După cum este cunoscut. încă din deceniile al Vll-lea și al VIII-lea ale secolului trecut, in țara noastră au început să se creeze asociații și cluburi muncitorești ; spre sfîrșitul secolului s-au creat organizații sindicale, au început să se desfășoare acțiuni greviste pentru apărarea intereselor clasei muncitoare și a libertăților democratice.Minerii, una din categoriile cele mai exploatate ale muncitorilor, trăind în condiții de cruntă mizerie, au fost printre primele detașamente ale clasei muncitoare care și-au constituit asociații de ajutor reciproc — forme incipiente pe linia organizării proletare. Cea dinții asociație de acest tip a minorilor s-a creat la Anina, in 1860. în scurt timp societăți similare incepînd să ființeze în toate centrele miniere.Prima grevă din Valea Jiului a izbucnit în decembrie 1874, fiind determinată de inrăutățirea flagrantă a condițiilor de viață ale minerilor. Greva a fost însă înfrintă, iar pentru a inăbuși in fașă orice viitoare încercare de revoltă a minerilor, autoritățile habsburgice au înființat în același an, la Petroșani, primele posturi de jandarmi.în pofida acestor măsuri, în anul următor au avut loc în Valea Jiului noi și dirze lupte muncitorești. încă în ianuarie minerii au încetat lucrul, s-au adunat la Petroșani, cerînd— după cum scrie un document al vremii — „casă de ajutor de boală pentru asociație". Direcțiunea societății a încercat să tergiverseze tratativele, ceea ce i-a in- dirjit și mai mult pe greviști, care— așa cum arată același document — 

„începură din nou să asalteze clă
direa direcțiunii, fiind de părere că 
ea a fost construită din banii casei 
lor. Direcțiunea minelor a cerut in
tervenția poliției. Jandarmeria apăru 
de îndată și, după lupte ce au durat 
citeva ore, liniștea fu restabilită. Cu 
acest prilej mai multe persoane au 
fost rănite".Combativitatea și dîrzenia deosebită a minerilor au fost subliniate și de un ziar burghez din Cluj, care relata că autoritățile locale ceruseră și intervenția armatei „căci 
jandarmeria de acolo nu e suficientă 
pentru calmarea mișcărilor muncito
rești". „Pretorul a închis patru insti
gatori — adăuga ziarul. în urma a- 
cestui fapt, muncitorii se adunară în 
mase și mai mari, cerînd eliberarea 
celor deținuți, care mai tirziu, după 
ce jandarmii au fost bătuți, au ji fost 
eliberați".Frâmintările și agitațiile In rîndul

minerilor au continuat în lunile următoare, culminînd cu organizarea spre sfîrșitul lunii iunie 1875, a unei mari adunări la Petroșani, în care minerii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — hotărîți să împiedice samavolniciile și abuzurile săvîrșite de patroni în activitatea casei de ajutor de boală, au cerut predarea acestei case în mina lor. La această adunare furtunoasă, minerii au ales din rîndurile lor o delegație care să aducă Ia cunoștința di-, recțiunii hotărîrile și revendicările! muncitorilor. Direcțiunea a refuză, însă să satisfacă aceste revendicări. Marea masă a minerilor greviști care aștepta, într-o atmosferă încordată, răspunsul a asaltat a- tunci clădirea direcțiunii. Au intervenit Cu multă brutalitate jandarmii, dar nici în fața lor minerii nu s-au retras. Lupta dintre greviști și forțele represive a fost deosebit de îndirjită. Un document al vremii arată că „po
liția numai după o luptă de lungă du
rată a putut să împrăștie masa de 
muncitori".în șirul luptelor de clasă care au avut ioc in ultimele decenii ale secolului trecut, grevele minerilor din 1875 se inscriu printre cele mai ascuțite și mai combative. Desfășurate în condițiile cind organizarea clasei muncitoare se afla abia la începuturile ei, ele evidențiază cu atît mal puternic combativitatea și spiritul de luptă al clasei noastre muncitoare. Totodată, participarea la greve, umăr la umăr, a minerilor români, maghiari, germani și de alte naționalități atestă cu deosebită putere solidaritatea ce s-a dezvoltat de timpuriu între muncitorii din țara noastră, indiferent de naționalitate, în lupta împotriva exploatării capitaliste, pentru o viață mai bună.încă in acele prime manifestări sa conturau astfel însușirile proletariatului român ce aveau să se afirme tot mai puternic și să se ridice pe o treaptă calitativ superioară in deceniile următoare in luptele purtate sub conducerea partidului comunist și încununate strălucit prin” înfăptuirea victoribasă a revoluției socialiste și construirea orînduirii noi, socialiste. Sînt tradiții pe care comuniștii, oamenii muncii le prețuiesc și le continuă cu cinste, prin faptele remarcabile de muncă pe frontul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, al înfăptuirii strălucitelor obiective înscrise în Programul partidului.

Gheorghe I. RODEA'

C.F.R. 3 2 10 6—3 5A.S.A. 3 2 0 1 9—5 4Univ. Craiova 3 2 0 1 5—1 4F.C. Argeș 3 2 0 1 5—2 4Politehnica Iași 3 2 0 1 6—3 4F.C. Bihor 3 2 0 1 5—5 4Jiul 3 111 6—5 3Steaua 3 111 3—3 3Olimpia 3 0 3 0 2—2 3S.C. Bacăn 3 111 2—3 3F.C. Constanta 3 10 2 4—3 2U.T.A. 3 10 2 3—3 2Dinamo 2 10 1 4—5 2Sportul studențesc 2 10 1 1—2 2„U“ Cluj-Napoca 3 10 2 2—4 2Rapid 3 0 2 1 0—3 2F.C.M. Reșița 3 10 2 2—7 2Politehnica Tim. 3 0 12 2—6 1Rapid, A.S.A. și Universitatea Craiova, pe care le așteaptă un apreciat debut în cupele europene — ca și asupra stării principalilor jucători (dintre care unii au absentat de la acțiunile lotului reprezentativ nu numai cu motivarea „accidentării"), le vom constata probabil odată cu etapa viitoare. Chiar la București, va juca Universitatea Craiova (cu Sportul studențesc) și Rapid (cu C.F.R.), in timp ce A.S.A. se va întrece cu Steaua pe terenul din Tîrgu-Mureș. Campionatul începe să devină mai interesant și cu partide ceva mai semnificative decit cele de pînă acum.
Valeriu MIRONESCU

ETAPA VIITOARE(duminică. 31 august)S.C. Bacău—Jiul ; A.S.A.—Steaua ; „U“—Politehnica Timișoara ; Sportul studențesc—Universitatea Craiova ; F.C. Constanta—U.T.A. ; Olimpia— Dinamo ; Rapid—C.F.R. ; F.C. Argeș—F.C. Bihor ; F.C.M. Reșița—Politehnică last

ÎN CÎTEV
TENIS : Forest Hills : 
Stan Smith, eliminat 

din primul tur !NEW YORK 28 (Agerpres). — Partidele disputate in prima zi a turneului de tenis de la Forest Hills s-au soldat cu rezultate scontate, excepție făcind eliminarea americanului Stan Smith, care a cedat cu 4—6, 2—6 in fața lui O. Parun (Noua Zeelandă). Ceilalți șapte capi de serie intrați in concurs miercuri au ciștigat fără emoții partidele susținute. Principalii fa- voriți — Connors, Vilas, Năstase, Borg și Orantes — au fost programați 
să intre în întrecere mai ttrziu.Rezultate din primul tur al probei feminine : Goolagong (Australia) — Michel (S.U.A.) 6—0, 6—0 ; Kroșina (U.R.S.S.) — Casals (S.U.A.) 6—4,6—2 ; Ebbinghaus (R.F.G.) — Ruzici (România) 6—3, 5—7, 6—2.
CANOTAJ : Azi, semiiinale la 

NottinghamDupă o zi de repaus, campionatele mondiale de canotaj academic se reiau astăzi la Nottingham (Anglia) cu întrecerile semifinale, în care vor concura și trei echipaje românești : 2 fără cârmaci, 2 plus 1 și 4 fără cîrmaci. Din fiecare grupă, primele trei clasate se califică in finală. Echipajul României la schif 4 plus 1 s-a calificat direct pentru finalele programate simbătă.
CICLISM.: întrecerile pentru 

titlurile mondialeCiclista olandeză Tineke Fopma a devenit campioană mondială de fond, acoperind distanța de 54,138 km în lh 32’36”. Pe locul doi s-a clasat Ge- neviâve Gambillon (Franța) la o secundă.
HANDBAL: A început turneul 

international de juniori
Pe terenurile clubului Progresul din Capitală * Început ieri turneul

A RÎNDURIinternațional de handbal pentru echipe de juniori : Iată primele rezultate : masculin : București — Varșovia 28—25 ; Sofia — Praga 19—13 ; București II — Moscova 32—13 ; Budapesta — Școala sportivă nr. 2 București 13—13 ; feminin : București — Varșovia 25—15 ; Budapesta— Solia 17—10 ; București II — Moscova 16—13 ; Praga — Progresul București 19—13.
VOLEISala sporturilor din Ploiești a găzduit aseară meciul amical de volei dintre echipele feminine ale Canadei și României. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—0 (15—11, 15—11, 15—1) în favoarea voleibalistelor românce.
ȘAHDupă 9 runde, in campionatul mondial de șah al juniorilor, care se desfășoară la Tjentiste (Iugoslavia), lider al clasamentului se menține Valeri Cehov (U.R.S.S.) — cu 7,5 puncte, urmat de Barlov ( Iugoslavia) și Mes- tel (Anglia) — 6 puncte și o partidă întreruptă fiecare.

T.V. t Emisiuni sportive 
Ia siîrșit de săptăminăSÎMBATA, 30 AUGUST^ ora 15,50 : „Marele Premiu al Austriei" la automobilism — cursă pentru campionatul mondial al piloților de formula unu. Transmisiune de la Zeltweg. Ora 16,20 : Compionatul mondial de călărie — proba de cros pe teren variat cu obstacole fixe. Transmisiune de la Burghley — Anglia.DUMINICA, 31 AUGUST, ora 11,45 : finala turneului internațional masculin de handbal pentru juniori (repriza a Ii-a). Transmisiune directă de la arena Progresul. , Ora 15,00 : Fotbal, Sportul studențesc — Universitatea Craiova (divizia A). Transmisiune directă.

„OMAGIU MUNCII"Amplele manifestări cultu- ral-artistice ieșene „Omagiu muncii", dedicate fruntașilor in producție — acțiune organizată de secția de propagandă a comitetului județean de partid — continuă la fiecare sfirșit de lună. Astfel. în cursul zilei de ieri, a fost organizat „Omagiul muncii" pentru tinerii fruntași în producție. Acțiunea a debutat la' întreprinderea mecanică Nicolina și la combinatul de fibre sintetice, sub forma unor dezbateri despre integrarea so- cio-profesională a tinerilor. Apoi, tinerii din oraș au vizitat întreprinderea „Tehnoton". întreprinderea metalurgică și fabrica de confecții, iar seara, la ștrandul orașului, mii de tineri fruntași din localitate au vizionat spectacolele oferite în cinstea lor de formațiile ansamblului artistic al comitetului județean U.T.C. (Manole Corcaci).
„NUFĂRUL ALB"începind de astăzi, timp da patru zile, municipiul Tulcea va fi gazda celei de-a 7-a ediții a festivalului-concurs de muzică ușoară „Nufărul alb". Participă concurenți din 20 de județe ale țării, precum și reprezentanți ai municipiului București. în cadrul spectacolelor programate vor susține recitaluri și o serie de interpreți profesioniști. (Vasile Nicolae).

SIMPOZION 
TN ÎNTREPRINDEREO bună parte din acțiunile cultural-educative organizate de Casa de cultură a sindicatelor din Focșani se desfășoară direct în întreprinderi și instituții. La

o asemenea activitate au participat recent peste 200 de angajați ai întreprinderii județene de industrie locală, reuniți in cadrul simpozionului cu tema „Cinste, corectitudine, onoare, demnitate, modestie — trăsături caracteristice ale omului societății noastre socialiste". Cu mult interes a fost urmărit și simpozionul intitulat „Femeia în lumea de azi și de mîine", organizat la cooperativa „Arta manuală" din Focșani. (Dan Drăgulcscu).
EXPOZIȚIIPrintre cele mai semnificative manifestări cultural-artistice ce au loc în aceste zile în județul Hunedoara se înscrie și expoziția de artă plastică hunedorea- nă deschisă în cadrul Casei corpului didactic din Deva, expoziție a cărei tematică o constituie viața și activitatea oamenilor de pe aceste meleaguri. (Sabin Ionescu).„Vestigii arheologice pe vatra orașului Timișoara" — se intitulează expoziția organizată in localitate de Muzeul Banatului. Sint prezentate aproape 1 000 de piese arheologice, printre care se remarcă vasele sanctuarului de la sfirșitul epocii bronzului, descoperit la Pădurea Verde, diverse unelte și vase neolitice, fragmente de ceramică daco-romană, monezi din mai multe tezaure, obiecte de bronz etc., mărturii elocvente ale milenarei existențe a așezărilor omenești în a- ceastă zonă a țării. Expoziția cuprinde de asemenea și documente privind monumentele istorice și cu valoare arhitecturală de pe raza municipiului Timișoara. (Cezar Ioana).

ROMANIA-FILM prezintă pe MARILYN MONROE, 
ROBERT MITCHUM în filmul american

„FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE"
Regia : OTTO PREMINGER
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PRIMIRE IA TOVARĂȘUL NICDIAE CEAUSESCU
Participant la Congresul internațional de cibernetică și sisteme

(Urmare din pag. I)în ce privește asemuirea congresului cu ceva trecător — o umbră pe o scenă de teatru — știți că sînt pie
se și piese, actori și actori ; chiar dacă unele piese se joacă o singură dată, rămîn mult timp în amintire și în istorie. Pornind de la imaginea dv., aș spune că această reuniune din România — adevărat trecătoare — va lăsa urme importante, va avea un ecou important, mai ales tinind seama de personalitățile eminente care au apărut pe această scenă. însă sînt de acord și cu ceea ce ati subliniat în continuare — că este necesar să se asigure o continuitate pentru ca ceea ce s-a realizat să se poată dezvolta. De aceea, nu pot decît să salut inițiativa dv. de a organiza un centru de cibernetică în România. Fără îndoială că, în ce ne privește, vom căuta să creăm condițiile corespunzătoare pentru ca el să funcționeze bine și să se bucure de un sprijin și de o colaborare internațională largă. Cred că ciberneticienii români vor ști să acționeze în așa fel incit realizarea acestui centru să dea re- •ilt.'^e cît mai bune.

Apreciem, ca și dv„ participarea la acest congres ca o manifestare internațională în spiritul lărgirii colaborării și cooperării între oamenii de știință, între popoare — tendință care se afirmă, de altfel, tot mai larg pe plan international.Domeniul de care vă ocupați are strînse legături cu multe probleme sociale, de conducere, de dezvoltare, ale progresului general, și de aceea cu atît mai mult apreciem reuniunea de la București. Vă pot garanta că România e ferm atașată principiilor colaborării internaționale în toate domeniile, politicii de pace, de dezvoltare pe baze egale a tuturor națiunilor, de creare a condițiilor ca fiecare popor să-și poată făuri viitorul corespunzător voinței și intereselor sale.Noi dorim ca oamenii de știintă din toate domeniile, cu atît mai mult ciberneticienii, să joace un rol tot mai activ în apropierea popoarelor, în realizarea unei politici de pace — cu atît mai mult cu cît ne aflăm după Conferința pentru securitate europeană, care a deschis în Europa o eră nouă și care sperăm că, realmente, va pune bazele unei politici

îndelungate de colaborare și destindere. în acest spirit, am dori ca știința, oamenii de știintă, dv., care vă ocupați de acest domeniu nou, dar foarte important, să acordați o atenție mai mare problemelor sociale, problemelor păcii, creării unor relații noi, a unei noi ordini economice și politice internaționale. în aceste condiții, după părerea mea, știintă îșl va îndeplini intr-adevăr rolul de promotor al progresului, de ridicare a omenirii pe trepte superioare.Urez încă o dată succese depline congresului dv., succes în activitatea viitoare a organizației dv., cît și eventualului centru care se va crea în România. Sper să reveniți cît mai des în România, inclusiv la viitorul centru. Desigur, nu mă refer Ia un nou congres, pentru că sint și alte scene și trebuie să treacă multi ani pentru a reveni pe aceeași scenă. Aș ruga să duceți cu dumneavoastră sentimentele de prietenie ale poporului român fată de oamenii de știintă, fată de popoarele dv.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială,

Secretarului general 
al Partidului Poporului Mauritanian, 

MOKTAR OULD DADDAHCu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Poporului Mauritanian, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele Partidului Comunist Român și al meu personal, cordiale felicitări, cele mai bune urări de sănătate și de succes în activitatea dumneavoastră.îmi exprim convingerea că bunele raporturi statornicite între partidele noastre se vor întări continuu, în interesul dezvoltării multilaterale a colaborării prietenești și a solidarității dintre popoarele și țările noastre, al unității forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii si progresului In lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român

LA ROMA A APĂRUT, VOLUMUL:

„fi 80-a aniversare a creării pardduH 
politic al clasei muncitoare in Romania"

Vizita primului ministru
ai Turciei, Suleyman Demirel

JLa întreprinderea de mașini grele, 
în cartierul Titan, la Palatul 

sporturilor și culturiiîn cursul după-amiezii, primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, și primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. Manea Mănescu, au efectuat o vizită in Capitală.La întreprinderea de mașini grele, oaspeților le-au fost prezentate dezvoltarea acestei puternice unităti economice bucureștene. structura complexă a fabricației, preocupările specialiștilor de aici pentru îmbunătățirea calității produselor. Premierul turc s-a interesat de o serie da produse termoenergetice. cum este turboagregatul gigant de 330 MW. da caracteristicile tehnice și performantele obținute in exploatare.

în continuare, oaspeții au vizitat cartierul Titan, reprezentativ pentru ritmul intens al construcției de locuințe atins în ultimii ani în Capitală.Ultima etapă a vizitei a constituit-o Palatul sporturilor și culturii, ridicat intr-un termen record de 8 luni, a cărui soluție constructivă și funcționalitate multiplă îi permit să găzduiască competiții sportive de anvergură. mitinguri, diferite spectacole.La această vizită au participat Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Ion St. Ion, secretar general al guvernului. ambasadorii celor două țări. (Agerpres)

Depunerea unei 
coroane de floriPrimul ministru al Republicii Turcia, Suleyman Demirel, împreună cu persoanele oficiale care il însoțesc, a depus, joi dimineața, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, Gheor- ghe Dumitru, vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori.Au fost prezențî ambasadorul României la Ankara și ambasadorul Republicii Turcia la București.în fața monumentului era aliniată o gardă militară de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Turcia. După depunerea coroanei, persoanele oficiale turce și române care au asistat la solemnitate au păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată apoi rotonda monumentului.

Domniei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMembrii Sfîntului Sinod al Bisericii ortodoxe române, întruniți în sesiunea ordinară a anului 1975, folosesc cu plăcere acest prilej pentru a exprima Domniei Voastre cele mai bune urări de sănătate și fericire, precum și sentimentele lor de profund devotament și aleasă prețuire pentru rodnica activitate internă și externă pe care o desfășurați în slujirea patriei noastre și a poporului român.Aflîndu-ne încă în atmosfera entuziastă a celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării patriei, sărbătorită cu însuflețire de întregul ponor român, și re- memorînd paginile glorioase din Istoria țării noastre, vă asigurăm, domnule președinte, că ierarhii preoți și credincioșii Bisericii ortodoxe române vor sprijini și în viitor cu aceeași dragoste și vie conștiință cetățenească șî patriotică mărețele înfăptuiri ale poporului nostru si inițiativele înaltei conduceri de stat, menite să aducă prosperitate și fericire fiilor patriei noastre strămoșești, pace și cooperare cu toate popoarele lumii.

, Președintele Sfîntului Sinod
JUSTINIAN

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaExcelentă,In numele guvernului șî poporului pakistanez, precum și în numele meu personal, doresc să transmit Excelenței Voastre profunda noastră gratitudine pentru mesajul dumneavoastră de simpatie în legătură cu daunele provocate recent de inundațiile din Pakistan. Apreciem gestul de solidaritate al poporului și guvernului român față de pierderile noastre. în aceste momente de grea încercare pentru noi.

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Prim-ministru al Pakistanului

Cronica zilei

ROMA 28. — Corespondentul Agerpres transmite : în Italia a apărut recent un nou volum, intitulat „A 80-a aniversare a creării partidului politic al clasei muncitoare în România", scos de sub tipar de „Editori Riuniti" din Roma, în colaborare cu Institutul de studii istorice și social-politice din București. Volumul se deschide cu textul cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Adunarea festivă consacrată aniversării a 80 de ani de la făurirea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România. Sînt incluse, de asemenea, în volum principalele documente programatice ale mișcării socialiste și muncitorești, ale partidului clasei muncitoare din perioada 1893—1921, precum și numeroase documente anterioare anului 1893, care facilitează Înțelegerea procesului amplu și complex de formar» a P.S.D.M.R.Bogatul material documentar cuprins In volum, care are peste 700 de pagini, este grupat in 18 capitole tematice, care prezintă aspectele esențiale ale evoluției generale a României în secolul al XIX-lea și la începutul se

colului XX, stadiul dezvoltării eco-' nomice, sociale și politice atinse in acea perioadă, pe al cărui fundal a apărut, s-a dezvoltat șl s-a afirmat proletariatul. Un mare număr de materiale fac cunoscute cititorului din Italia aspectele esențiale ale activității teoretice și practice desfășurate de partidul politic al clasei muncitoare la sfîrșitul secolului trecut,' atitudinea sa revoluționară șî patriotică față de problemele fundamentale ale dezvoltării României, activitatea desfășurată pentru unirea forțelor socialiste, pe baza Ideilor socialismului științific. Sint reliefate, de asemenea, contribuția mișcării muncitorești revoluționare la constituirea statului național unitar român, precum și bogatele ei tradiții internaționaliste. Un loc important in cadrul volumului 
este dedicat procesului de transformare a Partidului socialist în Partidul Comunist Român, Congresului istoric din mal 1921, moment ce a dus la ridicarea pe o treaptă superioară a activității detașamentului revoluționar, de avangardă, al clasei munci-* toare din România,

ARGENTINA

Numiri in guvern și in conducerea armatei

Dineu oficialPrimul ministru al Republicii Tur-' 
cia, Suleyman Demirel, .a oferit, joi. un dineu oficial cu prilejul vizitei pe care o face în țara noastră.Au participat tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, Petre Lupu, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Nicolae Giosan. Ion Ioniță, Ion Ursu, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului, conducători de instituții centrale și alte persoane oficiale.Au luat parte Ihsan Sabri Cagla- yangil, Oguz Gokmen, Semih Akbil, Yalcin Kurtbay, Necdet Tezei, celelalte persoane oficiale turce.Au participat, de asemenea, ambasadorul României la Ankara și ambasadorul Turciei la București.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate, premierul Suleyman Demirel și primul ministru Manea Mănescu au rostit toasturi.Adresîndu-se primului ministru al 'ernului român și celorlalți parti- anți, PREMIERUL SULEYMAN 

JIMIREL a spus :Simt o mare satisfacție salutînd Excelenta Voastră și valoroasele personalități române. Mulțumesc, în numele meu personal și al membrilor delegației, pentru ospitalitatea și interesul apropiat rezervate nouă încă din primul moment al sosirii noastre în frumoasa dumneavoastră țară. Vom păstra întotdeauna frumoasa amintire a prieteniei arătate nouă.Vizita aceasta ne-a dat și prilejul 
de a observa îndeaproape marile e- forturi depuse de poporul român și prețioșii săi conducători pentru re-

oferit de premierul Turcieidresarea țării lor. Apreciem eforturile . voastre și urăm cu sinceritate ca poporul român să atingă nivelul dorit de prosperitate și fericire.Convorbirile folositoare pe care le-am dus, începînd cu ziua de ieri, precum și rezultatele importante și constructive la care am ajuns, ne-au consolidat convingerea că relațiile noastre se vor dezvolta la un nivel pozitiv. Cu acest prilej, doresc să e- vidențiez și faptul că dezvoltarea pozitivă a relațiilor dintre Turcia și România constituie un exemplu Încurajator al colaborării dintre țările cu regimuri politico-sociale diferite. Avem credința că această colaborare se va dezvolta și mai mult și că va aduce prețioase contribuții la întărirea păcii și stabilității în regiunea noastră și în lume.Vom simți o mare plăcere găzduind în Turcia, într-un viitor apropiat, pe domnul președinte Nicolae Ceaușescu, pe Excelenta Voastră. Sîntem siguri că în cursul acestei vizite veți avea ocazia să constatați îndeaproape simțămintele de prietenie nutrite de națiunea turcă poporului român, precum și eforturile de redresare ale ponorului turc.E cert că vizita Excelențelor Voastre va scoate la iveală, în același timp, noi posibilități pentru o dezvoltare pe o scară și mai largă a relațiilor turco-române.Cu aceste simțăminte și glnduri, ridic paharul în onoarea și sănătatea domnului președinte Nicolae Ceaușescu, a Excelenței Voastre, pentru fericirea și prosperitatea poporului român și pentru dezvoltarea relațiilor de tradițională prietenie dintre țările noastre.în toastul său'. PRIMUL MINIS
TRU AL GUVERNULUI ROMAN, 
MANEA MĂNESCU, a spus : Doresc

să vă adresez mulțumirile, noastre călduroase pentru cuvintele alese rostite la adresa României, a poporului român, a președintelui Nicolae Ceaușescu.Convorbirile pe care le-ati avut cu președintele Republicii Socialiste România, în aceste zile, documentele ce se vor încheia, acțiunile convenite pentru intensificarea cooperării economice ne dau temei să a- preciem că vizita dumneavoastră se înscrie ca un moment remarcabil în dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre România și Turcia.Consacrîndu-si întreaga putere de muncă și creație edificării României moderne, poporul român, președintele și guvernul tării se pronunță consecvent pentru dezvoltarea unor relații de prietenie și colaborare cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, țările nealiniate, cu toate statele lumii, indiferent de sistemul lor social-politic.Este demn de relevat faptul că amplificarea colaborării dintre popoarele român și turc are nu numai o importantă bilaterală, ci slujește deopotrivă promovării unei atmosfere de înțelegere și cooperare echitabilă, consolidării păcii și securități! in regiunea balcanică, în Europa și în întreaga lume.Cu aceste gînduri, permiteți-mi să ridic acest pahar : în sănătatea Excelenței sale, domnul Fahri KorUtiirk, președintele Republicii Turcia ; în sănătatea dumneavoastră, stimate domnule prim-ministru ; a celorlalți oaspeți din Turcia ; pentru toți cei prezenți la acest dineu ; pentru dezvoltarea fructuoasă a colaborării dintre țările și popoarele noastre ; pentru pace și securitate în Balcani, în Europa și în lume.
CALITATEA PRODUSELOR-

preocupare 
La întreprinderea de gea

muri Buzău

Performanțe 
calitative la fiecare 

nou produsColectivul de muncă de la întreprinderea de geamuri din Buzău se preocupă stăruitor de diversificarea continuă a produselor realizate în secțiile de fabricație, pentru a răspunde 
cît mai bine solicitărilor beneficiarilor și pentru valorificarea «uperioară a materiei prime. în acest scop, la secția de piese presate — intrată în funcțiune 
In urmă cu un an și jumătate 
— se fabrică în serie cărămizi 
din sticlă cu goluri, produs cu largi utilizări in construcțiile civile și industriale. Specialiștii întreprinderii și-au îndreptat atenția spre obținerea de modele variate, intr-o gamă colo- ristică diversă, care să contribuie la îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și estetice ale acestor cărămizi. în prezent sînt create condițiile tehnice de execuție a unei game variate 
de cărămizi din sticlă, pentru a se putea satisface orice solicitare a beneficiarilor. Cărămizile din sticlă cu goluri sint fono și termoizolante. iar pereții realizați din ele au un preț de cost scăzut. Pentru performanțele lor, au fost și sint tot

de primămai mult solicitate și la export.în ansamblul producției întreprinderii un loc important îl ocupă elaborarea geamului șle- fuit-polizat, din care, prin pre- .lucrări ulterioare. se obțin geamul securizat pentru autovehicule. oglinzi, vitrine, uși din sticlă, mese, rafturi, tonete etc.Concomitent cu lărgirea gamei de repere incluse in fabricația curentă, în întreprinderea buzoiană se desfășoară și o amplă acțiune de utilizare a deșeurilor tehnologice. Astfel, printr-o gospodărire atentă a cioburilor, unitatea a reușit să economisească în acest an circa 2 000 tone materii prime. Au fost elaborate tehnologii noi pentru o seamă de repere care acum se realizează prin folosirea deșeurilor. (Mihai Bâzu).
La Combinatul da prelu
crare a lemnului Focșani

Mobilă trainică, 
elegantă, funcționalăCalitățile funcționale și estetice — pe lingă celelalte atribute reclamate de o înaltă ținută a unui produs de largă utilitate — au făcut ca mobila fabricată la Combinatul de preiu- orare a lemnului din Focșani să fie solicitată tot mai mult pe piața internă și externă. A- ceasta explică, de altfel, si mă-

însemnătateșurile luate pentru modernizarea și dezvoltarea producției fabricii de mobilă corp, precum și de organizare a unei șecții specializate în executarea mobilei stil. în prezent, lucrările cuprinse în programul de modernizare si dezvoltare se apropie de stadiul final. Odată cu intrarea în fabricație a întregii investiții, capacitatea de producție a mobilei corn va spori cu peste 50 la sută față de nivelul actual. Totodată, ponderea mobilei stil va crește de la 37 la sută la cel puțin 50 la sută din totalul producției de mobilă.Dotarea tehnică si tehnologiile moderne de fabricație, înalta calificare profesională a colectivului de muncă al combinatului, experiența sa sînt argumente care dau certitudinea că cerințele beneficiarilor interni și externi vor fi onorate in continuare cu promptitudine și la un inalt nivel calitativ. O dovadă in plus este și faptul că in prezent la nivelul combinatului sînt In curs de desfășurare și ample pregătiri pentru prezentarea produselor la expozițiile ce se vor organiza cu ocazia contractărilor pentru piața internă și externă. O parte din viitoarele produse de serie ale combinatului au și primit, de altfel, accepțiunea unor beneficiari interni și externi în urma prezentării acestora in cadrul unor expoziții și tirguri organizate în cursul acestui an. (Dan Drăgulescu).

Joi dimineața s-a înapoiat în U.R.S.S. delegația Asociației de prietenie sovieto-română condusă de Evgheni Ivanovici Sizenko. secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S.. deputat în Sovietul Suprem al R.S.F.S.R.. care, la invitația Consiliului General al A.R.L.U.S., a participat la manifestările consacrate celei de-a XXXI-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă.Pe aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de Constantin Răchitan, secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., membri și activiști ai Consiliului General al A.R.L.U.S.Au fost de față membri ai Ambasadei U.R.S.S. la București.

Cu ocazia apropiatei Zile naționale a Republicii Arabe Libiene, joi, la Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a fost organizată o manifestare culturală. Au participat loan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, un numeros public. Au fost de fată Mabruk Ben- khayal. însărcinat cu afaceri ad-in- terim al Republicii Arabe Libiene la București, membri ai ambasadei. Manifestarea s-a încheiat cu un program de filme documentare.(Agerpres)

BUENOS AIRES 28 (Agerpres). — Joi la prînz, generalul de brigadă Jorge Rafael Videla și-a asumat, in mod oficial, funcția de comandant general al trupelor de uscat ale Argentinei, deținută anterior de generalul Alberto Numa Laplane.în urma unei reuniuni guvernamentale restrinse, prezidată de președintele M. Peron, a fost hotărîtă acceptarea demisiei generalului Lap- lane și numirea, in postul rămas vacant, a generalului Rafael Videla, precum și menținerea în guvern, prin scoaterea din serviciul activ al armatei, a colonelului Vicente Da- masco.Unele sectoare ale armate! au dezaprobat prezența in guvern a unui militar activ — colonelul Vicente Damasco — a cărui numire în fruntea Ministerului de Interne a fost sprijinită de generalul Numa Laplane. Mobilul opoziției manifestate de reprezentanți ai armatei argentinene a

fost acela că, odată cu organizarea tn 1973 de alegeri generale, s-a hotărît ca armata să nu participe la guvern cu cadre din «ervlciul activ.
★BUENOS AIRES 28 (Agea-pres). sa într-o declarație a Partidului Comunist din Argentina, apărută în «ăptă- mînalul „Nuestra Palabra", se relevă necesitatea adoptării de măsuri eficace pentru a fi împiedicate acțiunile îndreptate împotriva ordinii constituționale. în declarație se subliniază că P.C. din Argentina va adopta, ca Întotdeauna, o poziție constructivă față de măsurile preconizate de noul guvern, instalat la 11 august. Documentul apreciază că unitatea poporului in acțiunea de depășire s, piedicilor care se pun în calea continuării procesului de transformări Inițiat de Partidul Justițialist reprezintă factorul principal al situației social-politice și economice interne din Argentina,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de so,

SI august și 1 septembrie. In țară :
Vreme tn general frumoasă, cu cerul

variabil. Averse izolate de ploaie se vor 
semnala mai ales in zonele de ,deal șl 
de munte, îndeosebi In prima parte a 
Intervalului. VInt moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10 șl 
20 de grade, Izolat mal coborîte In de
presiuni, iar maximele Intre 20 si 30 de 
grade. In București : Vreme relativ fru
moasă, cu cerul variabil, favorabil a- 
versel de ploaie la începutul intervalu
lui. Vînt moderat. Temperatura ușor 
variabilă.

În țările Pieței comune 
șomajul continuă să creascăBRUXELLES 28 (Agerpres). — Date statistice recent publicate la Bruxelles cu privire la situația economică și socială a Pieței comune indică o creștere continuă a șomajului tn cele nouă țări membre, mai ales în rîndul femeilor din Marea Britanie, Italia și Irlanda. De ase

menea, statisticile relevă că în lunile de vară au continuat să sporească prețurile în toate țările comunitare, Cele mai mari creșteri de prețuri s-au Înregistrat la o seria de produsa alimentare. în același timp, s-a constatat o redresare constantă a balanșț ței comerciale a Pieței comune. ,
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

1 I . *

MOSCOVA

Simbol al realizărilor etoaomite,
mesaj al prieteniei româno-sovietiseîn aceste zile, în incinta V.D.N.H. — denumire prescurtată a marelui complex ex- pozițional din Moscova — se pot auzi ca un laitmotiv cuvintele : „Excelente realizări" — „Felicitări tovarășilor români". Sint cuvinte care reflectă nemijlocit succesul expoziției naționale „România — azi* — una din cele mal reprezentative manifestări de acest gen organizate vreodată de tara noastră peste hotare.După cum se știe, deschiderea expoziției a avut loc, într-un cadru sărbătoresc, in preajma zilei de 23 August, prezenta la festivitățile inaugurale a primului ministru al guvernului român. Manea Mănescu, și a președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosighln, ilustrînd importanța deosebită acordată de cele două țări prietene acestui eveniment.Expoziția, adevărată „solie a României socialiste la Moscova" — cum o denumea unul din reprezentanții țării- gazdă — atestă, grăitor, marile progrese ale economiei noastre socialiste în toate domeniile de activitate, rodnicia căii istorice deschise prin insurecția. armată victorioasă de la 23 August 1944 și zdrobirea fascismului, in urma luptelor purtate în comun de ostașii români și sovietici, care au cimentat, pentru totdeauna, prietenia de nezdruncinat dintre cele două popoare.Intrarea la expoziție este dominată de mari portrete ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Leonid Brejnev, ale căror în- tilniri au impulsionat puternic de fiecare dată dezvoltarea relațiilor dintre partidele. țările șl popoarele noastre.Demonstrînd marile

forțe creatoare declanșate in sinul unui popor de noua orînduira și, in același timp, caracterul fertil al colaborării între țările socialiste, expoziția a- pare ca avînd o dublă semnificație, de o- glindă a succeselor in dezvoltarea economi- co-socială a României și, totodată, de simbol al relațiilor de fructuoasă cooperare ro- mâno-sovietică. atît de pregnant puse în evidență de faptul că Uniunea Sovietică deține primul loc în ansamblul raporturilor economice externe ale țării noastre.Spre pavilionul în fața căruia flutură tricolorul românesc și drapelul de stat sovietic se îndreaptă, in aceste zile, mii și mii de locuitori ai Moscovei, delegații de specialiști, reprezentanți a numeroase întreprinderi și instituții. Sentimentele prietenești care leagă cele două popoare își găsesc o concludentă expresie in aprecierile deosebite ale vizitatorilor la adresa realizărilor țării noastre. Așa cum poporul nostru ia cunoștință, cu deosebită bucurie, de strălucitele realizări ale științei și tehnicii sovietice, și vizitatorii moscovit!, printre ei numeroși tehnicieni 
și specialiști, manifestă aceleași sentimente de caldă prețuire fată de rezultatele muncii poporului român. Asemenea aprecieri do- bîndesc o și mai bogată semnificație, dat fiind gradul de competentă bine cunoscut al tehnicienilor și specialiștilor sovietici.Prin întregul ei conținut. prin marea ei varietate de exponate, de la mașini-unelte, eșantioane de oteluri de diferite profiluri și calități și plnă la produse chimice din cele mai diverse, de la machetele unor „stele de primă mărime" ale e- nergeticil românești

sau a mineralierului cu o capacitate de încărcare de 55 000 tdw și pină la tractoarele universale produse la Brașov, elegantele „Dacii" sau calculatoarele de tip ..Felix" — expoziția oferă o grăitoare Imagine a dezvoltării multilaterale a industriei grele românești.în mod similar, articole de mobilă, rod al unor concepții îndrăznețe de proiectare, bogatul sector unde se află expuse stofe, țesături din cele mai variate, parada zilnică a modei ce are loc aci demonstrează capacitatea industriei u- șoare românești de a îmbina frumosul cu utilul.Numeroase exponate constituie o concludentă expresie a caracterului fertil al cooperării româno-so vi etice, care s-a îmbogățit și se îmbogățește continuu, cunoscînd în ultimii ani forme mereu noi, superioare. Machetele celor trei agregate de la Porțile de Fier de cite 178 megawați fiecare, produse in Uniunea Sovietică, alături de machetele agregatelor de aceeași putere construite în România, după documentația sovietică. imaginea cargoului de 2100 tdw construit în țara noastră pentru U.R.S.S., de asemenea în baza documentației tehnice sovietice, esantioa- nele de la Combinatul siderurgic din Galati ș! de la întreprinderea de țevi din Roman, proiectele privind construirea în tara noastră a primei centrale atomo-elec- trice. sînt doar cîteva exemple care arată ce roade bogate a dat si dă această cooperare.Vizitatorii se perindă fără întrerupere prin fata exponatelor oină la ora închiderii, seara la 8. schimbă intre ei impresii, discută cu specialiștii si tehnicienii români, țin

să adreseze calde felicitări fată de realizările poporului nostru în dezvoltarea sa economică, în construirea socialismului.Este neîndoielnic că expoziția, care oină a- cum a fost vizitată de mai multe sute de mii de oameni, se Înscrie ca un succes deosebit

Ilustrînd. șl pe această cale, profunzimea relațiilor de frățească prietenie si colaborare dintre România și U.R.S.S., expoziția „România — azi" este menită să contribuie la mal buna cunoaștere reciprocă, la a- dincirea continuă a

colaborării !ntr» eeî® două țări, la Întărirea prieteniei care uneșta poporul român și poporul sovietic tn lupta comună pentru împlinirea marilor teluri ale socialismului și comunismului.
L. DUȚA

PRAGA Orașul de pe Vltava 

își privește viitorulPrin intermediul u- nei originale expoziții de arhitectură organizate sub genericul „Praga de azi și de mîin.e", capitala Cehoslovaciei a putut — cum remarca un coleg de breaslă — să se a- dreseze publicului larg cu întrebarea : „Cum mă vedeți în viitor ?“. Căci marele oraș de pe Vltava, oglindă a transformărilor socialiste ce au loc pe întreg cuprinsul țării, se află acum Ia începutul unei noi etape a dezvoltării sale. Direcțiile acestei dezvoltări au fost stabilite de Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Municipalitatea este preocupată acum să materializeze hotă- ririle respective, so- licitînd totodată sprijinul locuitorilor înșiși. Expoziția, organizată în una dintre cele mai reprezentative săli ale orașului, a avut tocmai această menire.Sugestivul tablou al dezvoltării Pragăi pină Ia sfîrșitul acestui secol, înfățișat la expoziție, ne-a fost completat, în cadrul unei interesante discuții, de arhitectul- șef al capitalei, ing. B. BoroVicka. Mal fn- tîi, a precizat el, urmează a se lichida o stare de lucruri ce ține de trecut. Este vorba de a scoate în afara perimetrului locuit un număr de întreprinderi, în general mici, care, pe măsură ce o- rașul a luat extindere, au ajuns în centrul Pragăi, devenind surse de poluare a atmosferei și factori da complicare a traficului orășenesc. Prin aceasta, totuși, Indus

tria pragheză, care realizează 9 la sută din volumul total al producției Industriale și furnizează 1 600 tipuri de produse de interes republican, nu-și va diminua cu nimic activitatea. Dimpotrivă, prin darea în funcțiune de noi unități industriale moderne, construite în ultimul timp la marginea orașului, vitalitatea industrială a capitalei va continua să sporească. Totodată, un număr de viaducte, autostrăzi de centură sau care traversează capitala, ca și metroul aflat în construcție vor contribui la descongestionarea actualei supraaglomerări a circulației.— Complexele lucrări de construcții, care solicită importante fonduri — a precizat arhitectul-șef al Pragăi — se desfășoară paralel cu construcția de locuințe, acțiune care are multiple semnificații. în primul rînd, după cum se știe, Praga este unul dintre cele mai „bătrine" orașe ale Europei s peste un sfert din populația lui este trecută de vîrsta pensionării și acest proces se va accentua în următorii cițiva ani. Pentru a spori vitalitatea orașului, pentru a-1 întineri urmează să fie aduși cu precădere aci, în activitățile productive, mai multi tineri, pentru care, desigur, sint necesare locuințe. Firește, cînd sîntem puși în situația să satisfacem un număr de solicitări atit de mare, nu ne poate trece prin cap să ridicăm vile somptuoase. Vom rea

liza însă clădiri reprezentative, demne d« epoca nouA, socialistă, și va fi intensificat ritmul construcțiilor, astfel Incit Praga să fie îmbogățită cu cît» 58 000—60 000 apartamente în fiecare din cincinalele următoare. Totodată, vor fi transformate în suburbii ale capitalei cîteva localități rurale aflat» în apropiere, care șl pînă acum au furnizat Pragăi un număr însemnat de braț» de muncă. Vor fi construite noi unități comerciale, obiective so- cial-culturale. Cei peste 350 000 de tineri, în general familiști, car» vor fi aduși din alt» regiuni ale țării pentru a acoperi deficitul de brațe de muncă al Pragăi, urmează să locuiască, in cea mai mare parte, în «ceste orășele satelit.Importantă, de asemenea, în planurile de viitor este acțiunea de conservare a unor clădiri, publice și de locuit, de o mare valoare arhitectonică și muzeistică. în următorii cinci ani vor fl consolidate circa 2 000 de astfel de clădiri | in perioada viitoarelor cincinale, acțiunea va continua și va lua extindere, pentru a se conserva farmecul deosebit pe care-1 conferă orașului vechea zestre arhitectonică. Iar ce se fac» astăzi și urmează să se întreprindă pînă la sfîrșitul acestui secol urmărește să adaug» Pragăi un plus de frumusețe și prospețime.
C. PRISĂCARU
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MANIFESTAȚIA POPULARĂ 
DE LA LISABONA

Declarațiile președintelui Gomes 
și premierului GonțalvesLISABONA 28 (Agerpres). — în capitala Portugaliei a avut loc, miercuri seara, în fata Palatului Belem, o impresionantă manifestație, organizată la apelul Frontului unitar, alcătuit din Partidul Comunist Portughez, Împreună cu alte partide de stingă. în fața unei mulțimi de peste 100 000 de persoane, menționează agenția portugheză de informații A.N.I., au luat cuvîntul primul ministru, Vasco Gonțalves, și președintele republicii, generalul Costa Gomes.în prezent, a arătat In cuvîntul său primul ministru, Portugalia „trăiește unul dintre cele mai grave momente ale revoluției. Revoluția, a subliniat el, se află în mare primejdie. Trebuie să avem cu toții conștiința faptului că procesul de edifi- 0ire a unei democrații în mersul său spre socialism este serios amenințat de forțele reacționare". Vasco Gonțalves a arătat că diferite pături sociale, s-au unit pentru a stăvili mersul înainte al revoluției. Problema centrală, a spus el, este problema puterii. „Asistăm în momentul de față la o luptă ascuțită pentru putere, centrată pe un element foarte profund, lupta de clasă. Conducerea procesului revoluționar trebuie să și-o asume o avangardă strîns unită a Mișcării Forțelor Armate și a forțelor de oameni ai muncii", a arătat el, menționînd necesitatea u- nității lor cu mica burghezie, micii industriași, comercianții și micii agricultori, „Noi dorim o unitate profundă cu aceste clase, a spus primul ministru, dar puterea care trebuie să ne conducă pe calea socialismului trebuie să fie o putere de avangardă ; conducerea revoluției trebuie să se afle tn mîini ferme și cu adevărat revoluționare. Acestea nu sînt forțe extremiste", a subliniat el.Primul ministru a subliniat apoi hotărîrea de a apăra reforma agrară, naționalizările, drepturile sindicale, libertățile individuale, menționînd că toate acestea sînt amenințate în momentul de fată de un val de violentă care creste în țară.Vasco Gonțalves a arătat, tn continuare. că forțele progresiste din tară au conștiința necesității unității lor. El a salutat Frontul de unitate populară. relevînd că acesta trebuie să fie deschis în fața tuturor forțelor democratice și patriotice. „în acest front, a spus el. există loc pentru toti portughezii, pentru toți cei interesați in edificarea democrației și a socialismului. Nu trebuie să existe sectarism. Mal presus de orice trebuie să punem ceea ce ne unește, șl nu ceea ce ne divizează".Vasco Gonțalves a menționat că au

ORIENTUL APROPIATCAIRO. — După Întrevederile cu echipa de negociatori israelieni, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a revenit joi la Cairo, unde a început convorbiri cu președintele Anwar El Sadat. într-o conferință de presă ținută înaintea începerii convorbirilor, președintele Sadat a declarat că nu vede nimic care să-1 Împiedice să semneze acordul, adăugind că parafarea a devenit. în prezent, o chestiune de timp. „Nu există ezitări din partea Egiptului", a precizat șeful statului egiptean.DAMASC 28 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez El Assad, l-a primit pe secretarul președintelui
în etapa nouă, tn care a intrat procesul edificării securității în Europa, prin încheierea cu succes a conferinței general-europene și semnarea Actului final, ca o cerință primordială și un imperativ major se impune concentrarea eforturilor tuturor statelor participante în vederea înfăptuirii dezarmării. în acest sens, se cuvine relevat, ca deosebit de pozitiv, evidențierea clară în Actul final a naturii complementare a aspectelor politice și militare ale securității.După cum se știe, ldeea că destinderea pe plan politio se cere în mod necesar completată cu destinderea militară a fost cu consecventă susținută pe parcursul întregii desfășurări a conferinței general-europene de România socialistă — care a subliniat că o securitate reală și efectivă implică măsuri concrete pentru înfăptuirea dezarmării. în acest spirit, țara noastră a acționat perseverent în toate etapele, a avansat numeroase propuneri și inițiative pentru ca documentele conferinței să devină programe de lucru cît mai an- gajante, România aducînd o substanțială contribuție proprie la definirea unor măsuri de întărire a încrederii între state, pe linia promovării dezideratului dezarmării.Trebuie subliniată importanța faptului că Actul final include, ca un capitol distinct, documentul privind măsurile de edificare a încrederii și anumite aspecte ale securității și dezarmării, realizîndu-se un consens general asupra unor acțiuni și măsuri concrete, cum sînt notificarea in prealabil a manevre-' lor militare șl mișcărilor de trupe, precum și schimbul de observatori și delegații militare. Nu încape îndoială că asemenea măsuri au o deosebită însemnătate, fiind de natură să contribuie la întărirea încrederii între state, să deschidă calea unor noi pași în direcția soluționării problemelor dezarmării în Europa și, prin aceasta, să contribuia la promovarea securității pe continentul nostru.Totuși, avîndu-se in vedere faptul că in Europa, de unde a pornit în trecut incendiul celor două războaie mondiale, sînt concentrate cele mai mari și mai puternice forțe militare și armamente ale zilelor noastre, este evident că măsurile preconizate în documentul de la Helsinki sînt insuficiente și nu pot garanta efectiv securitatea și pacea pe continentul nostru.De la tribuna marelui forum european, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat în mod argumentat că simpla semnare a documentului conferinței nu trebuie să creeze false Iluzii, că nu se pot concepe consolidarea destinderii, înfăptuirea unei reale securități și statornicirea unei păci durabile pe continentul nostru fără adoptarea unor măsuri 

fost elaborate o serie de documente realiste, care au în vedere calea spre socialism. Unul dintre aceste documente. elaborat de Adunarea Mișcării Forțelor Armate, are în centrul său problema unității dintre popor și forțele armate, vizînd accesul progresiv la putere al maselor de oameni ai muncii. Datorită semnificației sale de „ghid pentru viitor", a- cest document „a declanșat ofensiva forțelor care pun astăzi în pericol revoluția noastră", a spus el. „Noi apărăm mai presus de orice unitatea în toate sectoarele societății portugheze. dar unitatea nu se poate realiza decit în iurul cuceririlor obținute, al consolidării și apărării a ceea ce ne-a adus ziua de 25 aprilie".în continuare a luat cuvîntul președintele republicii. Costa Gomes, care a arătat că Portugalia are în momentul de față de rezolvat probleme foarte grave, citind desăvîrși- rea procesului de decolonizare, ciști- garea bătăliei producției și crearea unui climat de pace pentru toți portughezii. în ce privește decolonizarea, el a arătat că s-au obținut o serie de rezultate pozitive, dar alte probleme, din păcate, nu au fost încă soluționate. Sute de mii de oameni au nevoie de ajutor. Un alt domeniu care se menține într-o serioasă dificultate este acela al bătăliei pentru producție. „Trebuie organizat un sistem de producție care să permită trecerea spre socialism. Trebuie să muncim mai mult, să producem mai bine, să existe mai multă eficacitate în procesul de construcție și de producție", a subliniat Costa Gomes. „Societatea, a spus el. nu poate fi construită prin ură și răzbunare. Ea trebuie să se bazeze pe un spirit umanist, pe unitate în jurul factorilor responsabili, pentru a învinge dificultățile care se apropie. Este esențială o unitate voluntară și fără sectarism. Un prim exemplu important este acest front unit, dar el nu va căpăta dimensiuni naționale decît pe baza unei platforme care să cuprindă toate celelalte forțe politice indispensabile construirii noii societăți. Nimeni nu dorește social-democrația. ci socialismul".
★în aceeași seară. Partidul Socialist Portughez a organizat Ia Porto o manifestație, desfășurată sub lozinci ostile primului ministru. Vasco Gonțalves. și generalului de brigadă Eurico Corvacho, comandant al regiunii militare de Nord.Pe de altă parte, grupări ostile care au provocat o serie de acte de violentă, au atacat la Leiria sediul Partidului Comunist Portughez, dar atacul a eșuat datorită intervenției forțelor armate.

Anwar El Sadat pentru relațiile externe, Ashraf Marwane, care i-a remis un mesaj din partea șefului statului egiptean referitor la evoluția situației din Orientul Apropiat, la misiunea diplomatică în zonă a secretarului de stat al S.U.A. și la relațiile bilaterale.Agenția M.E.N. menționează că mesaje similare au fost prezentate regelui Hussein al Iordaniei și președintelui irakian, Ahmed- Hassan El Bakr,BEIRUT 28 (Agerpres). — Avioane militare israeliene au atacat în cursul zilei de joi o tabără palestineană de lingă Tyr, din sudul Libanului, 
hotărtte de dezarmare și, In primul rînd, de dezarmare nucleară.Semnînd Actul final, reprezentanții la cel mai înalt nivel ai statelor participante au subscris, implicit, la principiul — clar formulat în document — privind „necesita
tea luării unor măsuri efective care 
— prin scopul și natura lor — să 
constituie pași către realizarea, in 
final, a dezarmării generale și tota
le sub un control internațional 

Edificarea securitaîii europene impune interzicerea 
armelnr nucleare, acțiuni energice 
pentru înfăptuirea dezarmării

Consolidarea destinderii, realizarea unei reale securități și păci pe continentul 
european nu pot fi concepute fără adoptarea unor măsuri hotărî te de dezarmare și, 
in primul rînd, de dezarmare nucleară.

Există un grav pericol — și tocmai de aceea să spunem deschis popoarelor 
că trebuie să scoatem armamentul atomic in afara legii.

NICOLAE CEAUȘESCU

strict și efectiv șl care si aibă ca 
rezultat întărirea păcii și securității 
în întreaga lume". Acum, ca o problemă stringentă se ridică întrebarea : ce trebuie făcut pentru materializarea acestei idei, ce măsuri se impun pentru traducerea în viată a acestui principiu ? Or, tocmai în legătură cu această întrebare cardinală, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un strălucit răspuns concret, poziția expusă de șeful statului român exprimînd fidel orientările fundamentale stabilite la Congresul al XI-lea al partidului, care a cristalizat un program multilateral, realist și profund mobilizator, de natură să ducă la înfăptuirea marelui obiectiv al dezarmării.Din ansamblul măsurilor preconizate se desprinde. în mod deosebit, accentul puternic pus In cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu pe scoaterea armamentului nuclear în afara legii, ca o sarcină avînd, tn

Deschiderea „Conferinței Pugwash privind știința

și problemele lumii"

Apel la intensificarea eforturilor pentru 
interzicerea completă a armelor nucleareTOKIO 28 — Corespondentul A- gerpres transmite : La Kyoto s-au deschis joi lucrările celei de-a 25-a „Conferințe Pugwash privind știința și problemele lumii". Cei 36 de oameni de știință din 17 țări, care participă la conferință, vor examina, timp de cinci zile, probleme referitoare la consecințele dezvoltării armelor de distrugere în masă. ale cursei înarmărilor nucleare, precum și la măsurile în vederea dezarmării nucleare.

CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI U. A. S. C. R. 
PRIMIT DE RICHARD NIXONWASHINGTON 28 (Agerpres). — în cadrul vizitei pe care delegația Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România o efectuează în Statele Unite ale Americii, tovarășul Nicu Ceaușescu. vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R., s-a întilnit cu fostul președinte al S.U.A., Richard Nixon.Cu acest prilej, vicepreședintele Consiliului U.A.S.C.R. a adresat lui Richard Nixon un salut călduros și cele mai bune urări din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, rugîndu-1 să transmită aceleași bune sentimen-@ @ ti n n

agențiile de presă transmit:
La Secretariatul federal 

pentru afacerile externe 8 fost efectuat schimbul instrumentelor de ratificare privind prelungirea valabilității acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul R.S.F. Iugoslavia asupra modului de rezolvare a unor probleme ale regimului frontierei de stat ro- mâno-iugoslave. Schimbul instrumentelor de ratificare a fost efectuat de ambasadorul României la Belgrad, Virgil Cazacu, și de Slavo- liub Petrovici, adjunct al secretarului federal pentru afacerile externe.
în legătură cu procesul 

Intentat celor doi tineri 
bUSCif acuzati de uciderea unui polițist — proces care se desfășoară în fața unei instanțe militare din localitatea spaniolă Castillo del Val — Partidul Comunist din Spania a publicat un apel in care cheamă poporul, forțele democratice și progresiste. pe toți cetățenii, indiferent de convingerile lor politice, să respingă această farsă judiciară.

La Geneva s_a încheiat. m sesiunea din acest an a Comitetului pentru dezarmare, din care fac parte reprezentanții a 30 de state, între care și România. Lucrările comitetului urmează a fi reluate în 1976, la o dată ce va fi stabilită ulterior.
în funcția de președinte

al Consiliului
Cagliari (sardinia)

provinciala fost ales, zilele acestea, Alberto Palmas, repre
ordinea Importanței, prioritate absolută. Nu constituie pentru nimeni un secret că tocmai în Europa sînt concentrate cele mai mari arsenale nucleare, într-o continuă cursă a perfecționării tehnologice. Aceasta face ca asupra popoarelor din Europa să planeze un grav pericol, după cum reprezintă un factor principal al insecurității pe continentul nostru, armele atomice constituind principalul instrument, 

șl cel mal periculos, al politicii de forță. Și este, desigur, evident că o Europă a păcii, încrederii și conlucrării pașnice nu poate fi făurită în umbra celor mai distrugătoare arme de exterminare în masă. Procesul de edificare a unei securități trainice are ca țel statornicirea între toate statele Europei a unor raporturi noi, așezate pe principiile legalității internaționale, iar în cadrul acestei legalități nu au ce căuta armele nucleare.Această cerință se impune cu atît mai mult cu cît, în condițiile dezvoltării continue a cunoștințelor teh- nico-științifice, există pericolul cert ca noi și noi state să treacă la producerea de arme nucleare, inmulțindu-se astfel riscurile unei conflagrații cu urmări catastrofale. Or, singura cale eficientă de împiedicare a proliferării o constituie încetarea producției și scoaterea în afara legii a armamentului nuclear. Tocmai pornind de la interesele supreme ale tu-

Luînd cuvîntul la deschiderea conferinței, dr. Hideki Yukawa, profesor emerit al Universității Kyoto, laureat al premiului Nobel pentru fizică, a adresat oamenilor de știință un apel pentru intensificarea eforturilor în scopul interzicerii complete a armelor nucleare, subliniind că armele de distrugere in masă reprezintă cel mai mare pericol pentru viitorul omenirii.

te și doamnei Patricia Nixon. La rln- dul său. Richard Nixon a adresat cele mai bune ginduri și urări de fericire tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu din partea sa și a doamnei Nixon.Arătînd că păstrează o plăcută a- mintire a intilnirilor avute cu președintele Republicii Socialiste România. fostul președinte al S.U.A., Richard Nixon, a subliniat importanța lor pentru evoluția ascendentă a raporturilor bilaterale româno-america- ne și a exprimat dorința de a vedea dezvoltindu-se tot mai mult relațiile dintre România și S.U.A.
O @ @ H ® O

zentant al Partidului Comunist Italian, iar în funcția de vicepreședinte un reprezentant al Partidului socialist. La Spoleto, Consiliul comunal a ales ca primar pe Mario Laureti, socialist, în favoarea căruia au votat 17 consilieri comuniști și șase socialiști.
La adunarea festivă de la Tel 

Aviv, organizată cu prilejul zi
lei de 23 August, a luat cuvîntul 
David Khenin, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Is
rael, care a evidențiat contri
buția României la zdrobirea 
fascismului, rezultatele remar
cabile obținute de poporul ro
mân in anii construcției socia
liste, participarea activă a Româ
niei la soluționarea politică a 
problemelor principale care 
preocupă omenirea, inclusiv a 
conflictului din Orientul Apro
piat.

Nava-școală „Mircea" 8 sosit, in portul Londra pentru a participa la festivalul navelor cu vele. Oficialități civile și militare britanice au fost oaspeții comandantului marșului Ia bordul navei.
Oamenii de știință brazi

lieni au descoperit un minereu necunoscut pînă în prezent și care poate fi folosit cu succes ca material termoizolator pentru temperaturi cuprinse între minus 200 de grade și plus 1 200 de grade. Cîteva mii de tone din acest minereu se află în a- propierea localității Ibitiara, din statul Bahia.
turor popoarelor din Europa, ale popoarelor întregii planete, de la înalta tribună a conferinței președintele României a adresat o vibrantă chemare pentru lichidarea armamentului nuclear. în concordantă cu cerințele cauzei păcii, ale întregii umanități.Aceasta reprezintă un obiectiv fundamental. spre a cărui înfăptuire trebuie să se întreprindă cu tenacitate și stăruință noi și noi pași, cu- 

vîntarea șefului statului român pre- conizînd o serie de măsuri realiste, de natură să contribuie efectiv la diminuarea pericolului nuclear.In acest sens se evidențiază necesitatea retragerii armamentului nuclear de pe teritoriul statelor europene, neposesoare de asemenea armament, crearea de zone denucleari- zate în diferitele regiuni ale continentului — România fiind, așa cum se știe, o neobosită promotoare a dezideratului transformării Balcanilor într-o zonă fără arme nucleare, a păcii, bunei vecinătăți și conlucrării prietenești a popoarelor. Concomi-, tent, este necesar să se asigure, ca o altă măsură de însemnătate deosebită, accesul tuturor statelor la folosirea energiei atomo-nucleare in scopuri pașnice — toate acestea constituind un ansamblu cuprinzător de măsuri, a căror transpunere în practică ar duce atît la diminuarea reală a primejdiilor la adresa securității.

SIRIA Vizita ministrului educației si-- - - ’ >
invățămintului al RomânieiDAMASC 28. — Trimisul Agerpres transmite : Joi după-amiază a sosit la Damasc tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și invățămintului, care, la invitația ministrului sirian al invățămintului superior. Mohamed Aii Hashem, întreprinde o vizită în Republica Arabă Siriană. La aeroport, oaspetele român a fost în- timpinat de Mohamed Aii Hashem, de Fawzi Kayyali, ministrul culturii și orientării naționale, de adjuncții

LIMA

Conferința 
a țărilorLIMA 28 — Corespondentul nostru transmite : Conferința miniștrilor de externe din țările nealiniate își continuă lucrările.Luind cuvîntul în plenul conferinței. ministrul relațiilor externe al Argentinei, Angel Federico Robledo, a vorbit despre marile probleme ale actualității, in soluționarea cărora se afirmă importanta țărilor nealiniate. El a subliniat că în direcția stabilirii unor noi relații internaționale converg mari acțiuni politice. în a- cest sens, el a elogiat importanța deosebită a Conferinței pentru secu-

Convorbiri prietenești. Cu prilejul prezentei sale în Sri Lanka, tovarășul Dumitru Turcuș, membru al Colegiului Central de Partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., a avut o convorbire prietenească cu Maitripala Senanayake, prim-vicepreședinte al Partidului Libertății-din Sri Lanka, liderul majorității parlamentare, ministrul irigațiilor, electricității și drumurilor. De asemenea, s-a întîlnit cu secretarul general al Partidului Socialist, Bernard Soysa, și cu alți membri din conducerea acestui partid.
Camsra Reprezentanților 

a Australieia aProbat-iectui de lege prin care se acordă oficial independență teritoriului Papua — Noua Guinee.
Pagubele provocate de 

cele două taifunuri care s au abătut recent asupra Japoniei — „Phyllis" și „Rita" — totalizează 133 700 milioane de yeni. Și-au pierdut viața peste 100 de persoane.
Orașul Calcutta ocupă pr,_ mul loc în rîndul așezărilor urbane din India în privința numărului locuitorilor. Potrivit ziarului „Hindu", la Calcutta trăiesc, în prezent, circa 8 milioane de persoane. Populația orașului Bombay este de 6,5 milioane, iar a orașului Delhi, capitala țării, de 4,5 milioane. Potrivit calculelor oficialităților de resort, în 1980 numărul locuitorilor celor trei așezări urbane va fi de peste 10 milioane la Calcutta, 7 milioane la Bombay și circa 6 milioane la Delhi.

cît și la dezvoltarea științei și tehnicii în toate statele Europei, la progresul general și înflorirea puternică a civilizației pe întregul continent.Așa cum a subliniat președintele României, progresul destinderii și colaborării intereuropene cere imperios, în același timp, desființarea bazelor militare, retragerea trupelor de pe teritoriile altor state în granițele lor naționale. Mai ales în împrejurările actuale, cînd a fost semnat

Actul final, care subliniază că relațiile dintre statele continentului trebuie așezate pe temelia principiilor suveranității naționale, ale neamestecului în treburile interne, devine și mai evident caracterul anacronic și nefast al menținerii bazelor militare și trupelor străine pe teritoriul altor state. Se poate afirma, cu deplin temei, că desființarea a- cestor baze și retragerea trupelor străine decurg în mod logic din înseși principiile asupra cărora s-a convenit la Helsinki, reprezintă un imperativ pentru deplina înfăptuire a principiilor suveranității, independenței și noningerințelor.Edificarea unei autentice securități, realizarea de progrese reale pe calea dezarmării reclamă eforturi consecvente din partea tuturor statelor pentru trecerea la reducerea efectivelor forțelor armate naționale, a armamentelor, a bugetelor militare. Ar fi o anomalie ca semnarea Actu

acestora și de cadre superioare din cele două departamente.A fost de față Emilian Manciur, ambasadorul tării noastre în Siria.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, reprezentanți ai conducerii Ministerului Educației și Invățămintului.. Era de față Walid Al-Moualem, ambasadorul Siriei la București.

ministerială 
nealiniateritate și cooperare în Europa, contribuția acesteia la destindere.La rindul său. adjunctul ministrului de externe din Guineea Ecuatorială. Nguema Esono filchama, a scos în evidentă efortul țărilor nealiniate pentru înlăturarea focarelor de încordare și pentru eliminarea din relațiile internaționale a acțiunilor da dictat și de agresiune.Ministrul de externe al Tunisiei, Habib Chatty, a relevat că este nevoie de o strategie eficientă a țărilor nealiniate și, în acest cadru, este necesar să se dezvolte și să se consolideze relațiile dintre ele pe plan bilateral și multilateral.Ministrul planificării din Ruanda, Jean Chrysoslone Mduhungirehe, a subliniat că lucrările conferinței trebuie să conducă la stabilirea unor măsuri concrete de cooperare.Ministrul de externe al Indiei, Y. B. Chavan. a sprijinit, pe plan politic, transformarea Oceanului Indian intr-o zonă a păcii. El și-a exprimat apoi îngrijorarea în legătură cu ponderea scăzută a țărilor în curs de dezvoltare în comerțul mondial, formulînd. totodată, aprecierea că a- ceste țâri trebuie să aibă o participare mai mare în luarea deciziilor pe plan internațional.Ministrul relațiilor- externe al Gu- yanei, Frederick R. Vils, s-a ocupat de probleme privind suveranitatea asupra resurselor naturale.Ieng Sary, viceprim-ministru pentru afaceri externe al Cambodgiei, a exprimat solidaritatea cu popoarele care luptă pentru afirmarea ființei lor naționale, pentru suveranitate și independență.în cuvîntarea lui, Mohamed Riad, ministru de stat pentru afaceri externe al Egiptului, a arătat că nealinierea nu înseamnă pasivitate sau neutralitate, ci o poziție activă pentru pace, independență și suveranitate. O mare parte din cuvintare a fost consacrată problemelor din O- rientul Apropiat, exprimindu-se necesitatea ca acestea să fie soluționate pe cale pașnică, în spiritul rezoluțiilor O.N.U. Reprezentantul egiptean a spus că reuniunea de la Lima ar putea prilejui constituirea unei comisii care să urmărească îndeaproape problemele din această zonă,în cuvîntarea ministrului de externe al Indoneziei, Adam Malik, se exprimă convingerea că relațiile internaționale trebuie să fie călăuzite de norme care să împiedice dominația celor puternici asupra celorlalți.Președintele conferinței a propus constituirea unui comitet ad-hoc care să examineze problemele Orientului Apropiat și ale poporului pa- lestinean.Discursul rostit de președintele Republicii Peru, Juan Velasco Alvarado, Ia inaugurarea reuniunii a fost adoptat ca document al conferinței.

lui final — expresie a consensului asupra consolidării destinderii si făuririi unei Europe a securității și cooperării prietenești — să nu se traducă prin inițierea unor măsuri efective de reducere a forțelor armate și a bugetelor militare, să nu determine deblocarea tratativelor în acest' sens, care se desfășoară cu sterilitate de atîta vreme. Totodată, este știut că bugetele militare hipertrofiate din numeroase state occidentale agravează dificultățile legate de criza economică, ascuțind recesiunea, fenomenele inflaționiste, șomajul. Dacă u- riașele mijloace materiale și umane irosite în prezent pentru înarmări ar fi consacrate scopurilor civile, multe din problemele economice care confruntă în prezent țările continentului și-ar găsi soluții pozitive, în același timp putîndu-se acorda un sprijin substanțial țărilor în curs de dezvoltare, din Europa și din restul lumii, ceea ce ar contribui substanțial la rezolvarea acutei probleme a decalajelor economice, la propășirea generală a popoarelor.Este de la sine înțeles că înfăptuirea unor măsuri efective, reale de dezarmare ar duce la întărirea încrederii între state și tocmai în asemenea condiții de edificare a unul climat nou, de securitate, respect și comprehensiune reciprocă, își va putea găsi împlinire perspectiva lichidării concomitente a Pactului nord- atlantic și a Tratatului de la Varșovia, așa cum au propus în repetate rînduri țările socialiste. O Europă a unei autentice securități va fi o Europă care va depăși împărțirea în blocuri opuse, în grupări militare antagoniste, în care toate statele continentului, fără deosebire de orîn- duire socială, vor conlucra rodnic, vor coopera în condiții de respect a voinței fiecărui popor de a decide singur asupra propriilor destine.România socialistă poate avea satisfacția că participarea sa activă și contribuția constructivă adusă pe tot parcursul conferinței general-europene și-au găsit încununarea prin cu- vintarea exponentului său cel mai autorizat, președintele Republicii, care a indicat cu claritate obiectivele de natură să ducă, în final, la marele țel al popoarelor — înfăptuirea dezarmării generale și totale — ca supremă garanție a păcii și securității in Europa și în lume.în concordanță cu orientările fundamentale stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, în spiritul și litera Actului final de la Helsinki, România socialistă, poporul nostru vor milita și de aici înainte cu a- ceeași neslăbită vigoare pentru a-și spori aportul la realizarea acestui țel, la edificarea unei securități durabile și promovarea unei colaborări largi în Europa, la făurirea unui viitor pașnic întregii omeniri.
Al. CAMPEANU

DE PRETUTINDENI
• CUPTOR ELECTRIC 

GIGANT. La întreprinderea siderurgică din Ostrowiec Swie- tokrzyski a intrat zilele acestea în funcțiune cel mai mare cuptor electric pentru oțeluri din Polonia și al doilea din Europa. Cuptorul, care are o capacitate de 140 de tone și un înalt grad de automatizare, a fost realizat cu cinci luni înainte de termen de către specialiști polonezi șl francezi. Construcția altor două cuptoare de aceeași capacitate este în curs.
• PE O ARIE DE 70 

HECTARE - ÎNTREAGA 
FLORĂ A ASIEI CEN
TRALE. La Ulan Bator (R.P. | Mongolă) se află în curs de a- menajare o grădină botanică In care va fi reprezentată Întreaga floră a Asiei Centrale (circa3 000 de plante), precum și plante tropicale și subtropicale. Ea va avea și două filiale amplasate în zone geografice diferite aj.e țării — la munte (Hangai) și/W'-' deșert (Gobi). Grădinile bota, ce sînt destinate, în primul rind,\ studierii de către specialiști a comportamentului diferitelor plante in condițiile de mediu șl climă specifice Mongoliei, cu ierni aspre și lungi și veri toride și secetoase, precum și identificării speciilor cu perspective de aclimatizare în Mongolia. In prima etapă, grădina botanică de la Ulan Bator va avea o arie de 32 ha, urmind a fi extinsă ulterior pînă la 70 ha.

• 2 500 DE ANI DE LA 
NAȘTEREA LUI ESCHIL. în Grecia se fac pregătiri intense pentru aniversarea a două milenii și jumătate de la nașterea celui care a fost „părintele tragediei grecești" — Eschil. Printre manifestările ce se vor organiza cu acest prilej în Eleu- sis — orașul în care Eschil a văzut lumina zilei în anul 525 î.e.n. — se numără punerea tn scenă a unui spectacol extraordinar cu una din piesele sale, precum și a unui balet inspirat din legenda lui Oreste.

• NU VORBIȚI CU
ȘOFERII I Conform unei recente hotărîri, în R.F. Germania pasagerii care călătoresc in autobuze, tramvaie, taxiuri sînt pasibili de amenzi în caz că angajează convorbiri cu șoferii autovehiculelor în timpul mersului. Noua reglementare in probleme de transport urban, prevăzută să intre în vigoare de la 1 septembrie, menționează că pasagerii nu pot apela la șoferi decît pentru a se informa eventual în ce privește stațiile sau destinația mașinii. Măsura a fost luată pentru a preveni distragerea conducătorilor auto în timpul îndeplinirii serviciului.

• FRESCĂ DIN SECO
LUL 16. Un grup de arheologi sovietici au dat la iveală, într-o biserică din orașul Pskov (U.R.S.S.), o valoroasă frescă interioară datînd din secolul 16, care și-a păstrat nealterate culorile originale. „Komsomol- skaia Pravda", care publică știrea, menționează că fresca s-a putut conserva atît de bine datorită faptului că, din motive necunoscute, ea a fost acoperită cu pămint, la începutul secolului 18, din ordinul țarului Petru cel Mare.

• IN APĂRAREA RI
NOCERULUI. Autorități a- parținînd oficiului rezervațiilor naturale din Kenya au avertizatr" că este posibil ca rinocerul să dispară ca specie. Aceasta din cauză că rinocerii au fost și i ■ sint vînați asiduu, mai cu seamă pentru coarnele lor. Se propune, de aceea, luarea de urgență a unor măsuri pentru conservarea rinocerului și pedepsirea aspră a celor ce se fac vi- novați de acte de braconaj.

• DIN NOU „OMUL 
ZĂPEZILOR". Din orașul Srinagar, India, se anunță că fotografii reprezentind, pare-se, urme ale misteriosului „om al zăpezilor" din masivul Himalaia au fost publicate zilele acestea în ziarul local „Aftab". Ele ar fi fost luate în cursul unei expediții montane spre vîrful Mahadev. Ziarul citează afirmațiile conducătorului grupului de alpiniști, potrivit cărora urmele apăreau ca „recente și foațte clare", întinzîndu-se pe o distanță apreciabilă.

• EXCES DE ZEL CA
NIN. De la sediul poliției din orășelul britanic Guildford dispăruseră, la început inexplicabil, o serie de obiecte ce serveau drept probe materiale In anchetarea unor cazuri. Investigațiile întreprinse au dus Ia constatarea că vinovatul se află chiar în incinta centrului. Și anume... cîinele polițist Jasper, care manifesta o ciudată predilecție în a înghiți corpuri delicte. Unele dintre acestea au fost recuperate de la Jasper numai după ce 1 s-a administrat un medicament eficace. Dar, la un moment dat, cîinele a făcut o nouă ispravă, înghițind... o bujie. Din care cauză urmează a fi supus unei veritabile operații pentru a i se extrage piesa respectivă.

• UN SISTEM DE A- 
PROVIZIONARE CU APĂ de mari proporții urmează a fi construit, în următorii 10 ani, în Arabia Saudită. Este vorba de o uriașă rețea de canale de irigație, conducte de aprovizionare și instalații de desalinizare a a- pei de mare, care va acoperi întreg teritoriul saudit cuprins intre Marea Roșie și Golf.
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