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CONTROLUL

prezentă tot mai activă
In viața noastră socială

OBSTESC
9

Formă instituționalizată, de participare a cetățenilor la gospodărirea chibzuită a avutului societății, la înfăptuirea politicii partidului de ridicare continuă a bunăstării întregii populații — controlul obștesc și-a dovedit și își dovedește zilnic oportunitatea și eficienta în viața noastră socială. Pentru că, atît prin promovarea inițiativelor și experiențelor bune, cît și prin criticarea promptă și exigentă a neajunsurilor, acest instrument democratic, încadrat organic în mecanismul vieții noastre social-politice, influențează pozitiv activitatea tuturor sectoarelor care alcătuiesc ceea ce numim sfera serviciilor de interes public.Numeroase și edificatoare dovezi— verificabile cotidian de către fiecare dintre noi — atestă că, în ultimul timp, activitatea de control obștesc s-a amplificat considerabil, în echipele cetățenești ce-și desfășoară activitatea în acest an au fost aleși circa 170 000 de oameni ai muncii, cu aproape 20 000 mai mulți decît în anul trecut : pentru mai buna cuprindere a tuturor sectoarelor, pentru sporirea frecvenței și calității' controalelor, în majoritatea județelor numărul e- chipelor alese în 1975 a fost mult mărit față de anul anterior (in Dolj, cu 779 ; la Bacău, cu 532 ; la Hunedoara, cu 371 ; la Iași, cu 353 ; la Sibiu, cu 342 ; la. Ilfov, cu 278 ; la Mureș, cu 245 ; la Maramureș, cu 173; la Timiș, cu 135 ; la Vrancea, cu 106 ș.a.m.d.). înscriin- du-se în procesul de lărgire permanentă a cadrului de participare a cetățenilor la conducerea treburilor care privesc viața și munca lor, măsurile de sporire a numărului controlorilor obștești și a echipelor lor sînt menite să asigure o cuprindere tot mai amplă și mai eficientă a tuturor serviciilor publice— comerciale, de transport, sanitare, de cultură sau de alt profil.îmbunătățirea și perfecționarea controlului obștesc — .activitate care, în cei trei ani de la intrarea în vigoare a noilor reglementări prevăzute de o lege specială, a do- bîndit o bogată experiență — nu se rezumă însă la simple creșteri cantitative. însăși competența echipelor cetățenești este simțitor sporită prin realegerea în componența lor a peste 105 000 din vechii membri și prin creșterea cu peste 20 la sută, față de anul trecut, a numărului de specialiști (ingineri, dici, cercetători, economiști în1 __ ___t?."' „uîl obștesc își dovedește tot ■ma, i ident capacitatea de a de- pistaxîiăficiențe și de a sugera măsurile cele mai potrivite pentru îmbunătățirea muncii într-un sector sau altul. Așa se și explică, între

, me-_______ economiști etc.).'“’jte condiții, activitatea con-

altele, că în primul semestruacest an — paralel cu urmărirea modului în care sînt satisfăcute cerințele curente ale servirii populației — controalele au fost orientate spre probleme de importanță majoră, care vizau interese dintre cele mai vitale ale cetățenilor. Sînt de notat și de apreciat în acest sens acțiunile desfășurate în toate județele privind : prevenirea, limitarea și combaterea poluării mediului înconjurător ; organizarea și funcționarea cantinelor-restaurant ; aprovizionarea cu produse agro- alimentare a muncitorilor din exploatările forestiere, construcții și alte locuri de muncă izolate ; declanșarea unor controale sistematice, imediat după apariția Decretului Consiliului de Stai, privind orarul unităților comerciale ; de a- semenea, pentru reducerea consumului de alcool și îmbunătățirea activității și structurii unităților de alimentație publică. însăși enunțarea acestor preocupări ilustrează că echipele de control obștesc se îndreaptă tot mai mult spre analizarea unor probleme esențiale, că au depășit faza „tatonării" unora și acelorași lucruri, uneori de mai mică importanță, că observațiile lor solicită în egală măsură intervenții atît din partea oonsiliilor F.U.S., a celorlalte foruri locale, cit și din partea ministerelor și a departamentelor ale căror unități sînt controlate.în spiritul creșterii în continuare . 
a eficienței acestei activități do larg interes public, Comisia Consiliului Național al F.U.S. pentru îndrumarea controlului obștesc s-a referit — într-o analiză consacrată activității desfășurate de echipele cetățenești in primul semestru al acestui ari — și asupra unor neajunsuri care trebuie eliminate. Pe bună dreptate s-a subliniat că există încă — atît pe orizontală, cit și pe verticală — o insuficientă preocupare, nu atît din punct de vedere cantitativ, cît • mai ales calitativ, pentru analizarea și valorificarea constatărilor‘ și controalelor echip_elor cetățenești. Deși pede ga ne tiste, siliilor populare să analizeze anual propunerile și sesizările controlului obștesc, s-a constatat și se constată că astfel de analize — care acum se fac sporadic și arareori depășesc nivelul unităților controlate — ră- mîn încă un deziderat. Este necesar, de asemenea, ca organele locale ale Frontului Unității Socialiste

Legea nr. 6/1972 prevede lim- ca ministerele, celelalte or- centrale de stat și coopera- comitetele executive ale con-

Au îndeplinit
planul cincinal

O ÎN JUDEȚELE MUREȘ ȘI 
HARGHITA, 75 de întreprinderi industriale, unități de construcții, transporturi, agricole și din alte domenii de activitate au atins cotele finale ale planului cincinal.

C ÎNTREPRINDEREA DE 
ÎIÎRTIE PETREȘTI este a 12-a unitate industrială din județul Alba care și-a îndeplinit sarcinile planului cincinal. Calculele arată că muncitorii, tehnicienii și inginerii unității vor realiza pînă la finele anului o producție suplimentară sarcinilor stabilite pe perioada 1971—11)75, în valoare de 65 milioane lei.

0 ÎNTREPRINDEREA 
„6 MARTIE" DIN TIMIȘOARA, importantă unitate producătoare de mașini și utilaje pentru șantierele de construcții, a atins cotele finale ale planului cincinal, în acești ani au fost asimilate în fabricație noi utilaje de înaltă tehnicitate, printre care mai multe tipuri de schele și platforme autoridicătoare, vibratoare, autobetoniere de mare capacitate și altele.

0 COLECTIVELE GRUPU
LUI ÎNTREPRINDERILOR DE 
INDUSTRIE LOCALA DIN 
JUDEȚUL BRAȘOV raportează îndeplinirea sarcinilor de plan la producția globală și marfă pentru actualul cincinal. Pînă la sfîrșitul anului se .vor realiza suplimentar 405 milioane lei la producția globală, 370 milioane iei la producția-marfă și 1,6 milioane lei valută la producția destinată exportului. Este cea de 
a 21-a -’unitate a județului Brașov care și-a îndeplinit prevede
rile cincinalului.

După o săptămînă de lucru, la cooperativa agricolă din Puranl, județul Teleorman, a fost consemnat un succes 
de seamă: recoltarea florii-soarelui pe aproape |umătate din suprafața cultivată, iar acum toate forțele satului 

sînt concentrate la culesul porumbului.
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întreprinderea de mașini grele din Capitală. 
Aici au fost semnate „actele de naștere" a 
turbinelor de 330 MW, a liniilor de ciment 
de 3 000 tone pe zi, a convertizoarelor de 
150 tone oțel pe șarjă și a multor altor pro
duse de înaltâ tehnicitate, la nivelul cerin
țelor actuale pe plan mondial. în Imagine: 
se lucreazâ la un nou rotor de turbinâ.Foto : S. Cristian

Ne aflăm într-o perioadă de vîrf a muncilor agricole. Măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., în ședința din 26 august, au mobilizat puternic pe oamenii muncii din agricultură, pe locuitorii satelor la munca pe cîmp pentru strîngerea Ia timp și fără pierderi a roadelor toamnei, pentru pregătirea terenurilor care urmează să fie însămîntate cu cereale păioase. Lucrările agricole se aglomerează de la o zi la alta și, tocmai de aceea, este necesar ca astăzi — duminică — și în zilele următoare, să se lucreze cu și mai multă intensitate, cu toate forțele. Este o perioadă hotărîtoare pentru recoltă și in fiecare zi toți cetățenii satelor, în frunte cu primarul, cu

cadrele de conducere din unități, cu comuniștii, au datoria de căpetenie să participe în mod organizat la munca în agricultură. în acest scop, comandamentele comunale trebuie să acționeze cu fermitate pentru buna organizare a muncii, stabilin- du-se precis, pe bază de programe concrete, ce sarcini revin fiecărei formații de lucru, fiecărui mecanizator și cooperator, asigurîndu-se peste tot ordine și disciplină în executarea lucrărilor agricole.în legătură cu ritmul în care se desfășoară lucrările agricole șl măsurile ce se iau pentru a se munci cu forte sporite in aceste zile, reporterii și corespondenții noștri transmit :
ILFOV. Odată cu începerea recoltării florii-soarelui, în unitățile din județ s-a trecut la aplicarea în practică a măsurilor stabilite de Comitetul Politic Executiv, al C.C. al P.C.R. privind organizarea și desfășurarea campaniei agricole de toamnă. Stabilirea de sarcini precise pe fiecare zi șl formație de muncă are ca rezultat executarea în ritm rapid a recoltării în majoritatea unităților. Practic, pînă vineri, 29 august, în cooperativele agricole floarea-soarelui a fost strînsă de pe 14 la sută din suprafața cultivată. La cooperativa agricolă din Plopșoru. combinele lucrau grupate pe aceeași solă. în apropiere, echipa lui Ion Mirea, cu tot e- fectivul de 30 de oameni, strîngea capitu- lele rămase în urma combinelor. Bine organizat, cu toate forțele mecanice și manuale se lucrează și la cooperativa agricolă din Oinacu. Pe una din parcele se lucra cu două combine „Gloria", după care tul- pinele de floarea-soarelui erau tăiate cu 4 discuri, iar terenul era arat cu 5 tractoare. Totul era pus la punct pentru ca să nu se piardă nici un minut bun de lucru. Lucrînd fără. întrerupere, de dimineața pînă seara, îp schimburi prelungite, mecanizatorii de la cooperativa agricolă din Braniște au terminat recoltarea florii-soarelui pe 160 ha, așa că au Început să se „mișcări" alta.Este de acordă în mum a capacității mijloacelor mecanice. în acest sens, se cuvin evidențiate inițiativele

de combine de facă și primele la o unitate larelevat atențiamulte unități folosirii la maxi-deosebită ce se

și măsurile luate de mecanizatorii cate servesc cooperativele agricole din Slobozia, Frățești, Plopșoru, Giurgiu, Oinacu ș.a., pentru creșterea ritmului de lucru. Astiel, au fost confecționate din resurse proprii echipamente pentru recoltarea florii-soare- lui adaptate la combinele „Gloria".Concomitent cu efectuarea recoltatului se acționează pentru livrarea neîntîrziată a producției. Făcînd un scurt bilanț, rezultă că, pînă în prezent, cele mai mari cantități de floarea-soarelui au fost primite la bazele de recepție din Vadu Lat — 1100 tone, Giurgiu și Budești — cite 1 000 tone. Oltenița — 700 tone. Din cele peste 4 000 tone de floarea-soarelui recoltate și transportate la bazele de recepție, circa 1 500 tone au și fost livrate fabricilor de ulei din București (Ion Teodor).
MEHEDINȚI. Comandamentul județean pentru organizarea și desfășurarea campaniei agricole de toamnă a elaborat un program amplu de măsuri pentru executarea lucrărilor într-un timp cît mai scurt și în bune condiții. De cîteva zile, . mulți actiȚ viști ai organelor de partid și de stat, alte cadre se află pe teren pentru a sprijini direct, la fața locului în comune și unități, desfășurarea campaniei de toamnă. Pînă la această dată, pe cele 1 500 ha cu floarea- soarelui și 1100 hectare cu porumb, de pe care s-a strîns recolta, se execută arături. Pretutindeni,. în unități, s-au aloătuit formații mixte de cooperatori și mecanizatori — cu sarcini zilnice precise — care VorRitm intens de lucru pe șantiere• La ÎNTREPRINDEREA BUCUREȘTEANA „ELEC

TROTEHNICA" a intrat în exploatare o nouă linie tehnologică automată care permite colectivului de aici să producă transformatoare electrice perfecționate de 
1 000 VA, destinate instalațiilor chimice și feroviare.

sfîrșitul acestui an, o producție în valoare de peste 45 milioane lei.
e In cadrul ÎNTREPRINDERII DE ACCESORII 

PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT DIN 
ORADEA a intrat în funcțiune, cu un avans de 6 luni față de termen, o nouă hală destinată preselor șl mașinilor de sudat prin puncte. Prin acest avans, colectivul bihorean va realiza, suplimentar, pină la

0 Pe șantierul TERMOCENTRALEI TURCENI, constructorii au început cu 60 de zile mai devreme turnarea fundației celui de-al 4-lea cazan de 1 065 tone abur pe oră. De asemenea, s-a turnat fundația turbo- generatorului nr. I de 330 MW și s-a intensificat ritmul lucrărilor la înălțarea coșului de fum, turnului de răcire și la alte obiective de pe platformă. De la începutul anului pînă acum, constructorii de pe acest șantier au luat un avans, la lucrările pe care le au de executat, evaluat la circa 6 000 000 lei.(Continuare în pag. a IlI-a)

Cel mai nou cartier de locuințe din Constanța, Tomis-4 Foto : E. Dichiseanu
Ziua și noaptea, sute de oameni de Ia salubritatea Capitalei trebăluiesc pe străzi. Zeci de autocamioane încarcă resturile menajere, hîrtiile, pietrișul, frunzele uscate și le duc departe, in afara orașului. La rîndul lor — cu hîr- lețe, cu sape, cu lopeți — mii, zeci de mii de bucu- ■reșteni ies în timpul lor liber și dau voluntar o mînă de ajutor muncitorilor de la salubritate : sapă, curăță zonele verzi, sădesc și vă- ruiesc pomii, caută să-i a- dauge orașului în care trăiesc și muncesc un plus de frumusețe, o ambianță cît . mai plăcută. E în aceasta o manifestare a spiritului civic, a dragostei de frumos, de ordine și de curățenie.— Ce s-ar întîmpla, tovarășe director, dacă înce- pînd cu o zi oarecare, nimeni n-ar mai arunca pe stradă nici măcar un de chibrit ?Directorul domeniului rul 3) ne-a să clipească :— Chiar dacă întreprinderea noastră nu s-ar autodizolva imediat, în mod si-

gur și-ar reduce enorm activitatea. In Capitală există două principale surse de murdărie : 1) întreprinderile de construcții și de reparații ; 2) cetățenii „la-
prinderi), pentru faptul că mai există destui cetățeni care aruncă în obrazul orașului tot ceea ce le prisosește prin buzunare, consiliul popular municipal plă-

muți inamici ai curățeniei și să vedem mai exact cum se manifestă....Avem în fața mașinii noastre un autocamion la volanul căruia.se află Va-
Ce ar face salubritatea,

dacă Ionel n-ar

bățîntreprinderii public (secto- răspuns, fără

//
murdări... curățenia" ?

lucra la recoltatul soarelui și sfeclei de rora vor lucra și Intrucît timpul a luate măsuri ca iasă în cîmp cu florii-soarelui și taru).
porumbului, florii- zahăr, în cadrul că- angajați din comună.alți .. . .devenit favorabil, au fost de azi, duminică, să se toate forțele la recoltatul porumbului. (Virgiliu Tă-

DOLJ. Lucrările agricole de toamnă se desfășoară cu intensitate. In timp scurt, s-a încheiat recoltatul inului și fasolei, iar a- cum toate forțele sînt concentrate la porumb și floarea-soarelui. In ședința comandamentului județean, care a avut loc zilele trecute, au fost stabilite măsuri pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole de toamnă, în lumina hotărîrii Comitetului Politic august stabilit falcate „„ ____ „„ _____,______ , _________  _...cooperatori și mecanizatori. Organizarea in acest mod a muncii a permis ca în unitățile din cpnsiliile intercooperatiste Bou-, reni/^Bșileștl, Bîrcea și Măceșul de Jos recob ta să fie strînsă de pe 30 la sută din suprafețele cultivate cu floarea-soarelui. Pe ansamblul județului s-au recoltat 3 475 ha cu floarea-soarelui și 2 060 ha cu porumb. In- trucît volumul lucrărilor de executat este foarte mare, comandamentele comunale au luat măsuri ca și azi, duminică, 31 august, să se muncească la recoltat, la efectuarea altor lucrări de sezon. (Nicolae Băbălău).

Executiv al C.C. al P.C.R. din 26 a.c. în majoritatea comunelor s-au programe zilnice de recoltare, de- pe echipe complexe, formate din

j? EA LUAT EA
marea sursa a inspirației artistice

să-mă să te las", certați cu civilizația.în continuare, directorul ne-a furnizat o informație pe care o publicăm mai jos și rugăm pe cititori s-o rețină : pentru indisciplina întreprinderilor de construcție (și a altor între-

tește anual un „impozit" de peste 60 milioăne lei ! Atît costă maturatul și curățatul străzilor. Imagina- ți-vă cîte școli, apartamente sau străzi noi s-ar construi în plus anual lDar e timpul să ne_ apropiem puțin de acești te-

sile Chiru de la București. Neglijent, nit la drum fără să-i chidă oblonul din Mașina e încărcată < last. Cît ai bate din Șoseaua Pantelimon dosită cu balast. Abia reușesc oamenii salubrității să

I.T.A.- a por- •și în- spate. cu ba- palme, e par-

măture, să curețe, și cînd totul a fost gata, trece pe acolo un alt Vasile (Dan) cu autocamionul nr. 34—B— 748 și tot cu oblonul desfăcut. Și iar vin lucrătorii salubrității să măture, să curețe....Pe Maria Banu, gestionară la I.C.L. „Alimentara" ' de pe strada Chiristigii, o găsim aruneînd în stradă, Claie peste grămadă, ambalaje ; Ștefan Vasilescu, responsabilul bufetului Bu- cegi II, arunca și el în stradă capacele de la berea vîndută în grădina localului ; I. Mindricel, gestionar la I.C.L. Alimentara 3, arunca — tot în stradă — ceea ce nu-i mai trebuia prin unitate...Intr-un simplu raid, de două-trei ore, am întîlnit zeci și zeci de asemenea cazuri. Ce să fie 1 Indolență, iresponsabilitate, lipsa bunului simț ? Poate că toate laolaltă.— Dar de unde provin movilitele acelea de nisip, balast, var, de cărămidă
Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a Il-a)

Ii invidiez cîteodată pe actori pentru feed- back-ul artei lor teatrale, adică pentru a- cele semne directe — citibile pe chipuri și în priviri, auzibile în intensitatea aplauzelor — semne ce le dau putință 'să măsoare temperatura emoțiilor și adîncimea trăirilor publicului spectator. Scriitorii, care de secole nu mai cîntă ei înșiși unui public bine cunoscut, autoacompa- niindu-se la liră — ci își încredințează mesajul unor coli de hîr- tie tăcute—sînt lipsiți de această posibilitate. De aici și o anumită incertitudine secundată de marea întrebare : va găsi oare ceea ce a scris scontată în cititorilor ? răspuns, măcar intuit, la această întrebare — zic eu — creatorul ar putea să se rătăcească, cu timpul, în acel labirint imens al literelor ce încetează să mai comunice du viața.Iată de ce mă bucur de fiecare dată cînd mă așteaptă pe biroul meu o invitație sosită din vreun colt de țară: „...dacă ați putea să ne citiți cîte ceva din creația dv“. Și atunci, cînd o asemenea invitație provine din Hunedoara. bucuria e cu atit mai mare. Recunosc, între mine și cetățenii acestui oraș din valea Cernei e- xistă legături deosebite. Ne vedem, ce-i drept, destul de rar. Ne respectăm însă suficient pentru a nu ne mai trece cu vederea nici succesele, nici neajunsurile. In plus, ne rezervăm, la fiecare prize.Uneia noastre cîndva. un reportaj ne care 11 sfîrșeam așa : „Frumusețea Hunedoarei este comparabilă cu un vin tămîios, cu 
o poză alcătuită din puncte dure, cu o piatră sculptată dinamic ; Hunedoara e frumoasă

prin oamenii săi". Deși au trecut ani de atunci, subscriu și azi la aceste rînduri, căci relațiile noastre n-au devenit mai reci — potrivă.Apropiindu-mă. compania unui coleg de breaslă, punctul întîlnirii. . fi dorit Hunedoarei poate mai multe filtre, dar am felicitat-o în același timp pentru tot ce o făcuse mai frumoasă. La rîndul ei. ne-a răsplătit, după primele lecturi de proză scurtă și poezie în clubul otelarilor, cu inimoase aplauze, dar

dim-In ttnăr de i-aș

rezonanta rîndurile Fără un

întîlnire, sur-din revederile îi dedicam,

însemnări de
Franz STORCH

„ne-a luat și la întrebări". Mi-au venit în minte vorbele unui scriitor, după care publicul nu poate să te învețe cum să scrii — și dacă ar putea, n-ar face-o : prin simpla sa existență însă și cu bunul simț ce-i este propriu te poate face să înțelegi: trebuie asta au renii.Poate zece oameni pot citi din aceeași carte zece variante, fiecare cititor raportînd-o la pro- pria-i factură și la propria-i experiență de viață ; dar atunci cînd un necunoscut vorbește despre detaliile unor cărți ale tale apărute mai de mult — și o face pe cît de modest, pe atit de degajat, de parcă ar fi fost coautor la plămădirea personajelor — gindurile iți zăbovesc, vrei, nu vrei, asupra raportului dintre literatură și viată. O bună cunoaștere a realității, cred eu. nu te invită nicidecum să o copiezi, dar te împiedică să scrii contrariul ei.Intr-un oraș ca Hunedoara amintirea sau experiența vie-

cum nu să scrii. Chiar făcut hunedo-fi adevărat că

ții nu se pe loc, ci bează zi de prezent. Cred greșesc dacă oricît de bun cunoscător al vieții și al omului ar fi un scriitor, el astăzi — intr-un timp al mutațiilor rapide — ajunge, foarte ușor In impas dacă nu își reactualizează periodic imaginea despre viață și om.Cea mai mare surpriză pentru tînărul meu coleg a fost momentul cînd. citind o poezie modernă și nu tocmai ușor de înțeles, a ridicat privirea și a simțit — după pro- pria-i mărturisire — reacția sălii. Dar a- celași contact viu cu publicul cititor l-a făcut — tot după pro- pria-i mărturisire — să înlocuiască „din mers" cîteva cuvinte care i se păreau prea „cifrate".Pe moment, colegul meu a atribuit, poate, această nevoie nivelului de înțelegere al publicului. Numai că după întîlnire — într-o discuție despre muzica grea, cînd Pilii (care de altfel și de la club) cu replicile revenit fără supra primei impresii.In orice caz. am a- vut destule subiecte de dezbătut la reîntoarcere, în tren. Eu credeam că numai pe mine mă impresionează Hunedoara într-ati- ta, tat Și rîndul său. făcuse nu- . meroase descoperiri care îmi scăpaseră din vedere. Hunedoara, de foarte mult timp inclusă în circuitul economic, este bine inclusă azi ideilor. Aș mult puns legul nea.feed-back mai potrivit ? De aceea îi și invidiez cîteodată pe actori.

opresc înglo- zi noul că nu spun :

furnalistul condusese șezătoarea l-a uimit sale — a rezerve a-

dar am consta- cu satisfacție că tînărul poet, la

și în circuitul fi pierdut dacă n-aș fi răs- invitației. Și co- meu de aseme- Există oare un

c%25c4%2583ruia.se
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VERSTrei copii salvați»Trei copii din comuna Giu- bega, județul Dolj — Cristina, Vica și Dănuț — se jucau pe uliță, ținindu-se unul pe altul de mină. La un moment dat, unul dintre ei, o fetiță de 7 ani, a pus mina pe un conductor al rețelei electrice, care fusese do- borît de furtună. Mina i se încleștase pe fir, iar fiorul morții se transmisese și celorlalți doi. Fiind prin apropiere, un cetățean, Alexandru Mataras, a avut o prezență de spirit extraordinară. Și-a dezbrăcat imediat flaneaua, și-a înfășurat mîinile cu ea, a smuls firul din mina fetiței, i-a învăluit pe toți trei in nisip, le-a făcut respirație artificială, și i-a salvat.Un

3

„cucurigu"In punctul Steja, din masivul 
Butacului, există o poeniță care 
a devenit locul preferat de... 
promenadă al cocoșilor de mun
te. Auzind de această veche și 
statornică preferință a gulera- 
ților, cițiva cetățeni din județul 
Neamț, pe cit de buni vinători, 
pe atît de îndrăgostiți de fru
musețile naturii, s-au dus in 
preajma poeniței cu pricina și 
au stat nopți intregi de veghe, 
pentru a surprinde o nouă rein- 
tilnire a cocoșilor de munte. 
Dar nu pentru a-i vina, ci pen
tru a le asculta cintatul, unic 
în felul lui. Și iată că au reușit 
nu numai să le asculte ciudatul 
și melodiosul cîntat, dar să-l și 
înregistreze pe bandă de 
netofon.Ca funia mag-

ili sac...

I Sesizam in rubrica noastră, cu ■ titlul „Minunea de la Malovăț", I că în această comună din jude- | țul Mehedinți se construise un
Imare complex pentru creșterea I păsărilor, dar tocmai cind lucrarea fusese terminată, castelul •
Ide apă arăta ca... funia in sac, a- ■ vînd o înclinație neobișnuită, I periculoasă. In timp ce specia- I liștii își bateau capul pentru a
Igăsi o soluție să Îndrepte defecțiunea, anchetatorii au descope- j rit cauza cauzelor care a stat •■ la temelia ciudatului castel de g I apă. Autor : Niță Daniel, mai- 
I stru constructor la întreprinde- I rea județeană de construcții- .
I montaj. Acum nu se mai spune I „Minunea de la ;;tylaloyățty xi | lui Daniel. Pentru .?căiAel,.,
Iniei a sustras f ierul’.’, beton”ele"'î pe un rînd din armătura caste- I lului de apă, întocmind acte fie- I tive precum că încorporase ■ 
I toată cantitatea prevăzută indeviz. Și uite-așa, apa n-a in- | ■ trat.în castel, dar a intrat Da- Iniel la... apă.Cei doi dinI păpușoi
I
I
I
I
I
I

După cum este cunoscut, creșterea productivității muncii determină nemijlocit ridicarea gradului de eficiență a activității economice, recenta plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale subliniind din nou, cu pregnanță, importanța ,. îndeplinirii și depășirii prevederilor la bază.în spiritul cerii partidului, noiembrie 1974 dețene de partid tărît ca în acest an dețului să se realizeze — peste nivelul de productivitate planificat — un spor de 1 Ia sută. Dar, la sfîrșitul a opt luni de activitate a.c., la acest indicator nu s-a atins nici nivelul prevăzut în plan. Una din unitățile care a diminuat roadele eforturilor de a se îndeplini și depăși angajamentul a- mîntit este întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel din Zalău — am reținut de la tov. Iosif Florea. vicepreședinte al Consiliului județean. Sălaj de control muncitoresc.Ne propunem — în cele ce urmează — să analizăm cîteva cauze ' care au influențat negativ productivitatea muncii la întreprinderea de armături din fontă și oțel Zalău (pe 8 luni a.c. îndeplinindu-se ție de 95,86 la sută), deși blu — cum ni s-a spus de ducerea întreprinderii — planul producției globale triale s-a realizat în proporție de 102,52 la sută, iar la producția marfă de 100,47 la sută. Poate că tocmai ur- mărindu-se unilateral doar asemenea realizări sențiale (asupra acordat mai puțin adevărat unor neajunsuri — meniul productivității muncii — reclamă o urgentă intervenție și sprijin din partea Centralei industriale

acest indicator decondiv-conferința dinindicațiilor la a organizației ju-Sălaj s-a no- în industria ju-

în propor- pe ansam- către con- în 8 luni, indus-
globale, altor aspecte — e-— ale producției și muncii cărora vomo atenție reveni) li s-a mai mică. Nu-i că înlăturarea inclusiv in do-

(Urmare din pag. I)

de utilaj tehnologic chimic, petrolier și minier din București, a ministerului de resort — M.I.C.M.Din discuțiile avute la comitetul județean de partid și în întreprindere, am reținut că numai centrala poate să dea o rezolvare (ce se a- mînă de luni de zile), problemei punerii de acord a numărului mediu scriptic de lucrători din unitate, pe

muncii, Iată fapte concrete. „Procentul de Tebuturi se menține ridicat" (ing. Ion Petrea, inspeotor-șef al inspectoratului județean pentru controlul calității produselor). De altfel, în 8 luni a.c. valoarea rebuturilor care se ridică peste limita admisă este de 3 876 000 lei. „La controlul interfazic sînt folosiți oameni cu o calificare necorespunzătoare !“ (tex-
în întreprinderea de armături 

industriale din fontă și oțel Zalău

anul 1975, cu modificările survenite în dotarea ei cu utilaje, față de S.T.E., deoarece — cum ne-au spus ing. loan Albu, directorul uzinei, și Grigore Cherecheș, secretarul comitetului de partid, o serie de mașini, ca acelea de la prelucrări mecanice, de sudură, de găurit multiax — stabilite prin S.T.E. — au fost înlocuite cu utilaje avînd randamente de două-trei ori mai mici. Cu sprijinul centralei trebuie clarificată și situația unor utilaje — în valoare de mai multe milioane lei, o parte fiind propuse pentru casare, altele pentru redistribuire, iar altele care nu funcționează din cauza lipsei de piese de schimb sau de comenzi, de două pînă la 40 de luni, ne-a relatat tov. Iosif Florea. Forul de resort sprijine unitatea din procurarea trebuie să Zalău în unor' piese de schimb, cum ar fi : angrenaje la morile din stațiile de preparat amestec-formare din turnătoria de oțel și fontă (de la unități din Ploiești și Sibiu) ne-a declarat ing. loan Chifu, șeful secției mecano-energetice.Totuși, se poate afirma că, în primul rînd, de organizația de partid, de comitetul oamenilor muncii, de colectivul unității depinde înlăturarea greutăților ce prejudiciază buna organizare a producției și a

tual, de la șeful C.T.C. din întreprindere, ing. loan Creștin). „De ce-i mențineți, atunci ?“ — l-am întrebat, „îmi dați dv. alții mai buni ?...“ — ni ș-a răspuns, ca și cum problema creșterii gradului de calificare ar depăși forțele întreprinderii. Neîndoios că și pierderile tehnologice ridicate au influențat neîndeplinirea planului pe sortimente : în minus cu peste 400 tone armături din oțel și piese turnate din oțel, precum și depășirea cheltuielilor materiale la 1 000 lei producție marfă, cu 5,4 lei.Care' este opinia lucrătorilor ateliere ? Felician Foldeș și Szere- dai Dezideriu, maiștri in secția turnătorie (cu fiecare am discutat în parte), au. nu întîmplător, păreri asemănătoare. „înainte de a căuta motive în afara întreprinderii, să vedem lipsurile din propria casă". Iar acestea sînt : insuficienta calificare a unui important număr de muncitori, neritmicitatea în aprovizionarea tehnico-materială, ceea ce duce la lucru în asalt, stagnări repetate în fluxul tehnologic, ca urmare a defecțiunilor ce survin mai ales la utilajele de mare Mare, ating de laȘtefan Pop, am aflat că — defec-
(fabricate și- care- nici capacitatea șeful secției

din

la linia de for- la „Unio“ Satu- pe departe nu proiectată !). Iar turnătorie, ing.

Ștefan Stoica și Nicolae Pan- 
cău l-au întilnit pe șoferul Con
stantin Răileanu cu autocamio
nul 21-VN-2080, proprietatea 
I.T.A. Focșani, și l-au rugat să 
le transporte și lor niște mate
rial lemnos pentru construcții.

— Dar forme legale pentru 
lemne aveți ?

— N-avem forme, dar avem 
bani.

— Nici eu n-am foaie de 
parcurs, dar poate avem noroc.

N-au avut. Pe la mijlocul 
drumului, fiind 
autocamionul s-a defectat, 
doi au descărcat

supraîncărcat,
Cel 

„„„_ _________ lemnele și
le-au ascuns intr-un lan de pă
pușoi. Tocmai cind răsuflau u- 
șurați, a apărut miliția.| Urșii care I nu se sperie

I în ultimul timp, mai mulți Iurși dau tîrcoale gospodăriilor din zona Branului și Moeciului, județul Brașov. Nu numai că dau tîrcoale, dar dau și iama Iprin animale. Pină acum, din cauza lor au pierit 36 vaci și peste 200 de oi. Un bilanț în- Igrijorător, care i-a făcut pe oameni să se plingă primăriilor, primăriile s-au adresat organelor silvice județene, iar 
I acestea forurilor tutelare. Răspunsul venit : urșii să nu fie împușcați, ci numai... speriați și 
I alungați. Oamenii încearcă in fel și chip să-i sperie. îi sperie și-i alungă ziuă, dar noaptea dau din nou buzna prin ogrăzi și pe la stîni. Ce-i de făcut ?

spartă pe care le zărim la tot pasul pitulate pe după garduri, pe la rădăcinile pomilor, lipite de ziduri ?însoțitorul nostru ne răspunde :— E opera lucrătorilor de la . I.C.R.A.L., „Telecop- ?.itnifcțfe“,:.j“Î.C.A.B., I’.t.ț, - și-de la ălte... inițiale. Mo;” viliț'ele apar zilnic ca ciupercile după ploaie. Toate aceste întreprinderi au puncte de lucru în oraș, mici șantiere. Ei bine, lu- • crătorii lor depozitează ma-1 terialele de construcție în stradă, iar după ce termină lucrarea, tot ceea ce le prisosește, molozul rezultat, pămintul săpat ș.a.m.d. — rămin pe stradă ca niște amintiri urite.Pentru că pînă aici am discutat numai de o singură categorie de oameni care murdăresc orașul, care confundă strada cu lada proprie de gunoi, și anume cei încadrați în întreprinderile publice, socotim că e bine să ne oprim puțin și să ne întrebăm : e oare imposibil Capitalei primul rind, populare și la organele lor de specialitate) să pună capăt unor asemenea stări de fapt ? Se mai poate oare tolera I.C.R.A.L.-uri- lor, I.T.B.-ului, I.C.A.B.- ului, alimentației publice și altor întreprinderi ca o stradă sau alta, abia măturată de oamenii salubrității. să fie făcută, cit ai clipi, una cu pămintul ? Hotărît lucru, nu 1 Trebuie

însă aplicate cu strictețe deciziile în vigoare și, în primul rind, Decizia nr. 741 a consiliului popular municipal, care stipulează clar obligațiile tuturor întreprinderilor cu privire la întreținerea șului..■.q^țnintgapa curățeniei ora-începutul ■ acestor rînduri despre, dragostea cu care majoritatea

vălit de pe balconul Iui, în plină stradă. își spăla covoarele pe balcon. Ajungem pe aceeași șosea la nr. 287. De la balconul lui F. Constantinof ne întîm- pină alt val de apă murdară. Dar nu era amestecată cu săpun, ci cu „Alba- Iux". Ne s întrebăm : ce-or fi gîndind. oamenii, aceștia cînd aruncă cu reziduuri...

salubritatea ?...

de aur
Procurorul-șef Mircea Pașca 

din Mediaș ne istorisește poves
tea unui inel furat de un indi
vid, intr-o noapte, de pe dege
tul cetățenei M.N. din localitate, 
împreună cu ceasul și umbrela. 
Intrucit era întuneric și fusese 
atacată prin surprindere și lo
vită, M.N. nu a reținut nici un 
detaliu despre făptaș. Sesizate, 
organele de miliție au intrat in 
alertă. Dar nici păgubașa n-a 
stat degeaba. S-a dus la atelie
rul unde il lucrase, — de cîteva 
zile — rugind si fie anunțată 
dacă cineva s-ar prezenta cu 
el pentru vreo modificare. Idee 
salutară. La puțin timp, s-a 
prezentat o femeie, cerlnd mo
dificarea inelului cu pricina. 
Au fost anunțate păgubașa și 
organele de miliție. Femeia il 
cumpărase de la un individ. In
dividul era Toma Munteanu, 
un recidivist notoriu. Cum cei 5 
ani pe care îi executase cu pu
țin timp înainte nu-i fuseseră 
de-ajuns, i s-au mai dat acum 

ani și 8 luni.
Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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ca autoritățile (ne gîndim. in la consiliile

cetățenilor participă la întreținerea orașului în care trăiesc și muncesc. Sint fapte gospodărești lăudabile, pe care le-am consemnat și le consemnăm cu bucurie în ziarul nostru. Există însă și o altă categorie de cetățeni. Există cetățeanul neglijent, pasiv, recalcitrant, indiferent la eforturile celor care se străduiesc staureze pe străzi, tiere, în tot orașul o ambi- -anță plăcută, civilizată....Ne continuăm raidul. Pe șoseaua Pantelimon nr. 35 locuiește și Titu Crețu. Cînd am trecut pe-acolo, un puhoi de apă murdară, cu clăbuci de săpun, a nă-

din jur, să in- în car-

casnice în capul lor și murdăresc Un răspuns, care murit intr-un fel, . ___dat în-stația de autobuz de la intersecția străzii Vatra Luminoasă cu șoseaua hai Bravu. Un tinerel dea semințe și zvirlea jile de jur împrejur, urmă a aruncat punga, pe urmă și-a aprins urmă a aruncat și pachetul gol...— De ce ? — îl Coșul de gunoi pași.— Ce dom’le ? punse el obraznic, face ăi de la salubritate, dacă n-ar murdări nimeni curățenia (?!).

trecători- strada ? ne-a lă- ne-a fost
Miro- co-Pețigara, pechibritulÎntrebăm, 

e la doirăs-Ce-ar

Lucrătorul de la domeniile publice i-a cerut legitimația, legitimîndu-se el însuși. Individul n-a dat-o:— Ziceți-mi Ionel. Ce, nu știți — ne-a întrebat el pe noi — că buletinul nu se dă decât la milițieni ?Da, din păcate, există și j șcest'TeT'de indivizi, certați cu disciplina, lipsiți de simț civic. Există cetățeanul care atunci cînd se urcă în tramvai aruncă în stații țigara aprinsă, iar cînd coboară aruncă biletul. Seara, în special, străzile mărginașe sînt pline ambalaje, de cutii goale chibrituri, de cocoloașe hîrtie aruncate pe jos...Ce-ar face salubritatea dacă Ionel n-ar „murdări... curățenia" ? O parte din cele peste 60 milioane de lei care se investesc pentru curățenie ar fi. cheltuite altfel, mai eficient, in folosul nostru, al tuturor, și în folosul lui Ionel. Am a- vea orașul mai curat, mai bine gospodărit. Și avem toate posibilitățile pentru a face din Capitala noastră o veritabilă grădină. Se impune însă ca, în același timp cu aplicarea drastică a deciziilor consiliului popular municipal, să se cultive cu grijă în școli, în întreprinderi și în cartiere simțul civic, dragostea de oraș. Aceste acțiuni, conjugate cu un strict control al reprezentanților domeniului public, al bunilor gospodari, al deputaților, nu vor putea rămîne fără rezultatele scontate.

de de de

tîndu-se linia de formare — nu o dată s-a rămas cu șarja de oțel sau de fontă în cuptoare, peste timpul de elaborare, din care cauză o parte din șarjă s-a rebutat ! Același interlocutor ne-a mai spus : „Avem mult de luptat și cu indisciplina în producție. Numai în luna iulie a.c. în secție s-au desfăcut. 8 contracte de muncă". Lărgind discuția pe a- ceastă temă, tov. Alexandru Cozac, secretar cu problemele economice la comitetul orășenesc de partid, ne spune că numărul absențelor nemotivate în șapte luni din acest an, din întreprindere, echivalează cu o producție în valoare de 500 mii lei. „A- dăugați la asta și faptul că în medie, lunar, 24,5 la sută din muncitori nu-și îndeplinesc integral norma zilnică ; în aceste condiții este lesne de explicat de ce nu se realizează productivitatea muncii".Articolul de față nu își propune să precizeze ce anume trebuie întreprins pentru înlăturarea deficiențelor semnalate. Comitetul de partid și comitetul oamenilor muncii din întreprindere au de acum întocmite planuri bune în această direcție. Transpunerea lor în viață depinde însă în primul rînd — cum am mai spus-o — de hotărîrea organizației partid, a tuturor comuniștilor întreprindere.

Sănătatea viitoarelor

de din
Sever UTAN 
Gheorghe RUSU

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- toare la tragerea la sorți lunară din 30 august 1975

N
um

ăr
ul

 
cî

șt
ig

u
ri

lo
r

Se
ri

a 
ob

lig
aț

iu


ni
i

* N
um

ăr
ul

 
cu

re
nt

 
al

 obl
i

ga
țiu

ni
i

V
al

oa
re

a 
câ

șt
ig

ul
ui

1 90726 71 50 0001 25403 67 25 0001 73605 07 15 0001 55843 15 10 0001 55754 48 5 0001 07712 29 5 0001 03588 62 5 0001 23177 25 5 0001 12699 26 5 0001 68047 66 3 0001 64716 42 3 000
1 f j 610CC 56 3 090
1 80730 30 ■3W-ri:.

' 1! li 3M7-7 Uhu>32 ■ 3 000‘r:/1 73452 52 3 000
1 66891 70 3 000
1 99115

Termina
ția seriei 
obligați
unilor

42 3 000

100 144 47 2 000
100 532 09 2 000
100 307 06 2 000
100 807 40 2 000
100 894 34 2 000
100 655 43 1 000
100 716 03 1 000
100 499 53 1 000
100 037 52 1 000
100 362 21 1 000
100 181 78 1 000
100 580 54 1 000
100 486 77 1 000
100 144 25 1 000
100 917 10 1 000
100 129 39 1 000
100 761 19 1 000
100 776 49 1 000
100 786 61 1 000

l 000 56 11 800
1 000 39 33 800
1 000 67 36 800
1 000 16 18 800

5 917 TOTAL: 5 749 000Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 lei. în valoarea cîștigu- rilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoăre.Plata cîștigurilor se efectuează prin sucursalele și filialele C.E.C.

Ocrotirea mamei și a copilului se află în centrul atenției politicii sanitare a partidului și statului nostru. în urma măsurilor luate, cu deosebire în ultimii ani, pentru dezvoltarea întregii rețele de asistentă medicală si în condițiile ridicării continue a nivelului de trai, starea de sănătate a populației s-a îmbunătățit simțitor. Aceasta își găsește reflectarea si în scăderea mortalității infantile, care a marcat cifre din ce in ce mai mici în ultimii ani. Anul trecut, de pildă, mortalitatea infantilă a înregistrat cel mai scăzut indicator din istoria tării noastre. Sănătatea populației țării va beneficia în continuare de substanțiale ameliorări, atît prin măsurile social-economice prevăzute, cîț și prin aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei medicale. împărtășim, în. acest sens, cititorilor, cl- teva opinii ale unor reputat! specialiști în legătură cu posibilitatea influențării si îmbunătățirii continue a stării de sănătate a urmașilor noștri.O primă trebare am
W‘ I

■ Iln- a- dresat-o prof. dr. sandrescu : cînd trebuie să înceapă o viitoare mamă să-și organizeze modul de i ' / dezvoltarea, armonioasă său 1— Cînd primul strigăt născut ii anunță intrarea el a si parcurs primele 9 viată. Inima lui a început să pulseze încă din a 18-a zi a existentei, iar la 2 luni are toate organele în general formate. Prin urmare, încă din această perioadă este bine ca viitoarea mamă să-și organizeze mai atent viata, activitatea, odihna, regimul alimentar. pentru că în primele 20 săp- tămîni, cînd se formează toate organele. embrionul poate fi cel mai ușor influențat sau vătămat. Este bine să se știe că excesul de tutun, alcoolul, unele boli infecțioase, viro- tice în general, pot declanșa tulburi) rări ' mai mult sau mai puțin esențiale^ de la sensibilități de tip hepatic oină la cele de tip cerebral.Nu numai bolile infecțioase. dar și unele substanțe chimice pot influenta evoluția embrionului extrem de sensibil. în special la începutul vieții lui. De aceea, se recomandă pe cit posibil evitarea abuzului de medicamente (în special a hormonilor), chiar si a abuzului de antinevralgice. Medicația va trebui făcută numai la indicația unui specialist.— Cunoștințele medicale actuale ne permit să prevenim din timp unele efecte negative — ne precizează prof. dr. docent Ion Moraru, membru corespondent al Academiei Republicii ’Socialiste România. Specialiștii institutului de patologie și genetică medicală „Victor Babeș" au elaborat, în acest scop, un studiu complex cu- prinzînd recomandări si măsuri de profilaxie a malformațiilor congenitale. în acest fel vor putea fi evitate si acele substanțe a căror influentă s-ar face simțită la Intervale mai mari de timp, de generații chiar. Este o măsură care se ia pe plan general, dar care se cere completată si de consultul genetic prenuptial, in special in familiile în care există anumite riscuri ereditare. Preocuparea pentru extinderea consultațiilor prenupțiale se justifică și prin faptul că ele trebuie să ofere tinerilor o educație asupra responsabilității sănătății urmașilor.— Ce loc trebuie să ocupe preocupările pentru alimentație ? Ce date noi ne oferă cunoștințele medicale în

docent Dan Ales-
viață pentru a m armonioasă a asigura copilului

al noului in lume, luni din

domeniul nutriției ? întrebările le-am adresat prof. dr. docent Răzvar Prișcu, director al Institutului peri- jr tru ocrotirea mamei și a copilului.— Mai întîi : ce înseamnă o alimentație corespunzătoare, echilibrată ? S-a constatat că organisme hrănite normal din punct de numărului de calorii, dar ror rație lipsesc anumite ca fierul, calciul, fosforul mite vitamine, suferă de acestor carențe. O viitoare mamă, de pildă, are nevoie de calciu, atît pentru propriul său organism, cit și al copilului ; de aceea i se recomandă să consume zilnic între 0,5—1 litru lapte, produse lactate si brînzeturi. La orașe, în special, se consumă a- limente conservate, concentrate si rafinate care, fără îndoială — sub raportul cantitativ, al numărului de calorii — sînt în măsură să acopere cerințele organismului, adesea depășind chiar aceste cerințe. Aceste produse bogate in calorii sînt însă mai sărace în vitamine, minerale, iod etc. ' mente imperios necesare unui organism în formare, căruia de altfel îi sînt necesare de zece ori mai multe substanțe nutritive decit mamei. Alimentația rațională a viitoarei mame va trebui, prin urmare, să fie echilibrată în ceea ce privește proteinele și, totodată, bogată in vitamine, săruri minerale.— Grila pentru asigurarea unei a- limentatii corespunzător echilibrate, atît din punct de vedere caloric, cit si al valorii nutritive, trebuie să se manifeste cu aceeași prioritate și după perioada maternității. în cadrul activităților' de fundamentare științifică a acțiunilor de ocrotire a sănătății acestor grupe de populație, colectivul institutului nostru a elaborat și distribuit în unitățile de asistentă materno-infantilă metodologii pentru alimentarea rațională. pe baze științifice, a sugarilor din. creșețe de zi și șăpțămînale și a copiilor din colectivități. Metodolo- giile vizează combaterea anemiilor nutriționale, a distrofiilor și rahitismului, boli care în trecut făceau cele mai mari ravagii în rin-'' dul copiilor si care, pe zi ce trece, vor deveni numai o tristă amintire. La solicitarea Ministerului Sănătății și în colaborare cu Comisia de demografie. institutul a întreprins o serie de cercetări privind alimentația copiilor cu lapte-praf și alte preparate dietetice, cercetări care s-au concretizat într-o serie de măsuri pentru optimizarea asistentei mamei și a copilului.Analizele electroencefalografice ale noilor născuți evidențiază corelația strinsă dintre dezvoltarea sistemului nervos al noilor năs- cuti si starea de sănătate fizică și psihică a mamei. Creierul se dezvoltă în special în ultimele trei luni dinaintea nașterii si înjg-jirie- le luni după naștere. Aportul c., ’o-teine în hrana mamei este hcc.-’.(toi\ Jn această perioadă pentru caritatea sistemului nervos. Si la fel de importantă este starea de echilibru a mamei, evitarea oricărui tip de stress. Un aspect foarte important de care trebuie să țină seama tinerii părinți. în interesul copiilor lor gi 
al întregii societăți.

vedere al în a că- elemente, sau anu- pe urma

șăruri fier, - ele-

Elena MANTU

cățelul

în-

vecină, citată caprin mai multe

unei mai ani baie

pe căutări. L-au la 8 dimineața.

...într-o seară, pe la ora 20, la ușa i familii a sunat o femeie. A întrebat întîi dacă Romeo, băiețelul lor de 7 este acasă și dacă... n-au cumva în un cățel...— N-avem nici nu cățel. Dar de ce trebați de copil ? s-au alarmat părinții. Că nici noi nu știm ce-i cu el de n-a venit acasă ! îl căutăm de aproape o oră.— A, nimic, a zis femeia... întrebam așa, într-o doară. Că nu-mi găsesc cățelul...Neliniștiți, părinții l-au căutat pe Romeo toată seara. Și toată noaptea. Au anunțat și miliția. Și iar s-au pus găsit abia a doua zi pe Unde ?fiA relatat mai tîrziu o martor în fața instanței :— După ce am căutat .locuri, am ajuns împreună cu tatăl minorului și la locuința inculpatei. Uitîndu-ne printr-o fereastră l-am văzut pe băiat singur, încuiat într-o cameră dărăpănată. N-a putut insă veni pînă la geam cînd l-am chemat, fiindcă era legat cu un lanț...Inculpata — nimeni alta decit femeia care-și căuta seara cățelul. Popescu Elena, din Buturugeni. Ilfov — s-a „explicat" cum a crezut mai bine. Și iată cum :— Recunosc că l-am încuiat pe acest copil în casa mea și l-am ținut închis toată noaptea, dar bănuiam că el mi-a luat cățelul. N-am deschis ușa dimineața, cînd a venit tatăl lui, dip cauză că dormeam...De piatră trebuie să fi fost o inimă de femeie, o inimă de mamă (fiindcă este ea însăși mamă a trei copii, unul de aceeași vîrstă cu băiețelul sechestrat) pentru a face o astfel de faptă !A fost condamnată la trei ani închisoare. Pentru încălcarea legii prin lipsirea cuiva de libertate.Și pentru neomenie.

îndatoriri topite 
în aburii 
paharului

Tovarășe milițian, nu știu cine sînt, că pină aseară nu i-am mai văzut... Cum vă spuneam, au furat-o pe nepoțica mea de lingă noi și au dispărut...— Cum adică, au furat-o ? ! Dumneavoastră unde erați ? De ce nu v-ați împotrivit. de ce nu ne-ați anunțat imediat ?— Păi, să vedeți. Noi venisem la un film...Numai că povestea unchiului (nu-i dăm numele din considerente pentru nepoată) nu prea se potrivește cu realitatea faptelor......în după-amiaza ultimei duminici din februarie, unchiul împreună cu un prieten au trecut pe la părinții nepoatei — o elevă minoră dintr-o comună din județul Brașov — cerîndu-le acordul ca s-o ia cu ei la un film. Părinții n-au avut nimic împotrivă ; fata nu mergea cu oameni străini, ci cu unchiul ei. Dar odată ajunși la Brașov, cei doi au uitat de film și s-au înfundat în primul local ce le-a ieșit în cale. Au închinat un pahar, două... pină le-au uitat numărul. Fata le-a tot amintit de film, dar n-a mai avut cui. Intr-un tîrziu, cînd au înțeles că vor pierde ultima cursă de autobuz, s-au sculat cu greu de la masă și s-au îndreptat pe „scurtătură" spre auto- gară. Odată cu ei s-a ridicat de la o masă alăturată un grup de șapte tineri la fel de amețiți de băutură. Profitînd de întunericul „scurtăturii" tinerii, la care șirul nesfirșit de pahare trezise cele mai josnice instincte primare, s-au năpustit asupra fetei și au dispărut in noapte. Cei doi cărora le fusese încredințată eleva, aproape că nici n-au băgat de seamă acest lucru... Ei înșiși abia se mai țineau pe picioare. Iată de ce nu se împotriviseră și de ce nu au anunțat imediat organele in drept.Firește, infractorii au fost prinși și aduși

in fata instanței să răspundă pentru fapta lor. în fața instanței a apărut și unchiul pe post de martor. Era indispensabil pentru lămurirea cauzei. A surprins însă încercarea lui de a poza și el în victimă, de a se disculpa de orice vinovăție, fie ea și morală. Oare să nu fi înțeles că este primul vinovat (desigur, moral, nu legal) față de cele întîm- plate, că avea niște îndatoriri față de adevărata victimă ? Deși e greu de crezut, pentru orice eventualitate, ne permitem să i le reamintim : alcoolul nu face casă bună cu tinuta civică.

torul judecătoresc și n-am permis instalarea părții vătămate, aruncînd afară un fotoliu. Nu regret fapta săvîrșită...A fost condamnat la 8 luni închisoare. Pentru nerespectarea, pentru încercarea de a împiedica aplicarea unei hotărîri judecătorești. Acum are și timp și motive să chib- zuiască și să regrete ce-a făcut. Și mai ales să-și dea seama că împotriva legii, în locul hotărîrii instanței, nimeni nu poate așeza bunul său plac.

tul gestionar, dezolat de rile în privința „nedescoperirii" înșelate.— Eu n-am nici o vină. Poate că gestionarul și administratorul au fost neglijenți și la mijloc trebuie să fi fost o eroare, încearcă să se justifice fostul contabil-șef.Da ! în mod sigur la mijloc a fost o e- roare. Dar una asupra modului lor de gin- dire in privința avutului obștesc.Au fost condamnați la pedepse între trei ani și șase luni și opt ani închisoare, proporțional cu partea de... eroare a fiecăruia.

faptul că așteptă- i-au fost

Timp pentru 
regrete.,.

Epilog penal 
la o eroare...
de gîndire V

LEGEA :„împotrivirea Ia executarea unei hotărîri judecătorești prin acte de violență sau de amenințare față de organul de executare se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.împiedicarea unei persoane de a folosi o locuință ori parte dintr-o locuință sau imobil, deținute în baza unei hotărîri judecătorești, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă".Codul penal — art. 271FAPTELE :în strada „Olaru Ion" s-a prezentat într-o zi executorul judecătoresc : urma să fie pusă în executare o hotărîre judecătorească în baza căreia Ion Damian trebuia să elibereze cele două camere pe care nu-1 găsise îndreptățit să le dețină mute în altele două ce-i fuseseră Dar...— Eu să mă mut ? I Nici nu mă V-arăt eu mutare !...Și a arătat : tărăboi, mobile aruncate, o întreagă suită de fapte care au împiedicat cursul firesc al legii. Motiv pentru care I. D. a ajuns în fața instanței :— Recunosc că l-am bruscat pe execu-

instanța și să se oferite.gîndesc. i

în urmă. Petru Iacob și Ilie administratorul și. respectiv, al unui grup școlar din Cod-Cu doi ani Moldoveanu, contabilul-șef _ _____ ... .... ____ . ....lea, i-au cerut gestionarului Alecu Chitara de la magazinul „Metalo-Chimice" din Șer- caia (aparținînd de cooperativa zonală Făgăraș) să le aprovizioneze școala cu diverse materiale didactice. Ce legătură putea să existe între un magazin de metalo-chimice și... rechizitele școlare pe care cei doi gospodari puteau să le procure mult mai ușor de la întreprinderea specializată cea mai apropiată — I.C.R.T.I. Brașov — e greu de înțeles la prima vedere. Și totuși, n-a trecut mult și în sala Căminului cultural din Cod- lea, in fața unui complet de judecată, a fost relevată cu probe de netăgăduit o asemenea legătură. Desigur, ilegală : gestionarul din Șercaia livra școlii materiale pe care nu le avea în gestiune, la prețuri majorate substanțial ; pentru ca afacerea să nu fie descoperită, cei trei s-au înțeles să falsifice facturile, iar contabilul-șef a dat dispoziția ilegală ca recepția să se facă doar cantitativ. „Diferența"' era împărțită procentual, după contribuția ilicită a fiecăruia.— Onorată instanță, îmi pare rău... Cel doi m-au convins că-i o afacere gîndită „cu cap", de nedescoperit — se lamentează fos

Din caietul 
grefierului

„Menționez ci victima a venit de 
bună voie, deși nu i-am dat decit două 
palme ; n-a plins și n-a strigat după 
ajutor și fiind in stare de leșin, nu 
mi-am dat seama dacă se împotrivește 
sau nu...".(Din justificările lui C. Mis- 

treanu, inculpat pentru viol. Dosar nr. 894/1975, Judecătoria Brașov).
— Unde sint cele două plăpumi ?
— Păi, una la mine, una la dispozi

ția defunctului...(Cu prilejul dezbaterilor intr-un proces de moștenire. Judecătoria sectorului 4).
„Onorată instanță, așa cum a susți

nut constant clientul meu, solicităm 
desfacerea căsătoriei, intrucit de la în
ceput a fost o căsnicie fără obiect și 
fără subiect...".(Pledoarie intr-un proces de divorț. Judecătoria sectorului 4),

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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Primire la ConsiliulSîmbătă dimineața. tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a nrimit delegația Comisiei de revizie a Consiliului Central al Sindicatelor din R. S. Cehoslovacă, condusă de Iuiius Kanna, președintele comisiei, care e-

Central al U.G.S.R..fectuează o vizită de schimb de experiență in tara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul Ion Moga, președintele Comisiei centrale de cenzori a U.G.S.R. (Agerpres)
Starea vremii în
Potrivit prognozei Institutului meteo

rologic, luna septembrie se va Încadra 
în limitele valorilor normale atlt din 
punct de vedere termic, cit si pluvio
metric.

între 1 șl 13, vremea va fi în ge
neral călduroasă. însă instabilă în pri
ma parte a intervalului, eînd cerul va 
prezenta innorări accentuate șl vor că
dea ploi locale care vor avea și caracter 
de averse însoțite de descărcări elec
trice. îndeosebi în zonele de deal si de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 3 și 18 grade, iar maxi
mele între 20 si' 30 grade.

în perioada 14—20. vremea va fi in
stabilă și în răcire. Cerul va fi mai 
mult noros șt vor cădea ploi temporare 
șl sub formă de averse. Temperaturile-

luna septembrie
minime vor oscila între 4 șl 14 grade, 
iar maximele între 14 șl 24 grade, mai 
ridicate In prima jumătate a interva
lului.

între 21 șl 24, vremea se va ameliora 
șt cerul va fi mai mult senin, mal ales 
noaptea și dimineața, Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 3 și 13 
grade, iar maximele între 15 și 25 de 
grade. Se va semnala ceată locală.

In ultimele cinci zile ale lunii, vre
mea va deveni răcoroasă, cu cerul mai 
mult noros. Temporar va ploua. Tem
peraturile minime vor oscila între 2 șl 
12 grade, iar cele maxime între 12 si 
22 grade, mai coborîte In depresiunile 
din estul Transilvaniei șl nordul tării.

(Agerpres)

iPORT • SPORT • SPORT • SPORT

'TEAL: Azi, in campionatul diviziei AAzi sint programate meciurile etapei a IV-a a campionatului diviziei A. In București va avea loc dimineața partida dintre Rapid și C.F.R. (Stadionul Giulești — ora 11). După-a- miază, se va disputa meciul Sportul studențesc — Universitatea Craiova (Stadionul Republicii — ora 15).Dintre partidele din tară remarcăm pe cele de la Tîrgu-Mureș. A.S.A. — Steaua, și de la Satu-Mare. Olimpia — Dinamo. Celelalte meciuri : S. C. Bacău — Jiul ; F. C. Constanța — U.T.A. ; F. C. Argeș — F. C. Bihor ; F.C.M. Reșița — Politehnica Iași si Universitatea Cluj-Napoca — Politehnica Timișoara. Toate aceste jocuri vor începe la ora 17.

Meciul restant din etapa a II-a, Sportul studențesc — Dinamo, a fost reprogramat miercuri, 3 septembrie. La aceeași dată va avea loc. la Ploiești. partida amicală dintre echipele de tineret (sub 23 de ani) ale României și Franței.
★Turneul internațional de fotbal pentru juniori s-a încheiat cu victoria primei selecționate a orașului Moscova, care a întrecut în finală cu scorul de 5—1 formația orașului București. Pe locul trei s-a clasat echipa secundă a Moscovei, iar pe locul 4 selecționata orașului Budapesta.

INFORMAȚIISimbătă a plecat la Washington delegația Republicii Socialiste România la Sesiunea anuală a Fondului Monetar Internațional și Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare — B.I.R.D., condusă de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor.Din delegație fac parte Vasile Malinschi, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, și Mihai Diamandopol, președintele Băncii de investiții.<*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare primului ministru și ministrul afacerilor externe al statului Trinidad-Tobago, Eric Eustace Williams, cu prilejul aniversării proclamării independentei acestei țări.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu. a transmis un mesaj de felicitare ministrului afacerilor externe al Malayeziei. Tun Abdul Razak, cu ocazia zilei naționale a acestei țări.
★La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, ne-a vizitat țara, în perioada 21—30 august, o delegație a Consiliului portughez pentru pace și cooperare, formată din Santos Sinoes, profesor de pedagogie la Universitatea din Minho, membru al Consiliului Mondial al Păcii, și Rodriguez Santos, maior, membru al Comisiei centrale pentru dinamizare și culturalizare a Mișcării forțelor armate din Portugalia.în timpul vizitei, oaspeții au fost primiți la secția Relații Externe a C.C. al P.C.R.. Ia Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii, au participat la manifestările prilejuite de cea de-a XXXI-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă $i ah vizitat o- biective economice, social-culturale din Capitală, din județele Vîlcea și Argeș.

ZIUA !N^PENDENTE[ 

STATULUI TRINIDAD-TOBAGO

Excelenței Sale Domnului ELLIS CLARKE
Guvernatorul general al statului Trinidad-Tobagoîmi este plăcut să vă adresez, cu ocazia Zilei naționale a țării dumneavoastră, sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de succes pe calea progresului și dezvoltării independente a poporului prieten din Trinidad-Tobago.în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite recent la București, sînt convins că bunele relații de prietenie și cooperare stabilite între Republica Socialistă România și Trinidad-Tobago vor continua să se dezvolte, pe multiple planuri. în interesul celor două țări si popoare, al cooperării, păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

. Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ERIC EUSTACE WILLIAMS

Prim-ministru al statului Trinidad-TobagoSărbătoarea națională a statului Trinidad-Tobatțo îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale felicitări și urări de fericire, personală.Am convingerea că realizarea înțelegerilor convenite cu prilejul recentei dumneavoastră vizite în România va contribui la dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre cele două țări.
MANEA MĂNESCU

Primul ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România

Campionatele mondialePe lacul Home Pierrepont din Nottingham s-au desfășurat sîmbătă finalele campionatelor mondiale de canotaj academic. Dintre cele trei echipaje românești prezente în finale, cel mai bine s-a comportat schiful de 4 fără cîrmaci (Nicolae Simion, Ernest Gall, Cristian Georgescu, Constantin Niș.toroiu), care s-a clasat pe locul trei și a obținut medalia de bronz. Echipajele de 2

de canotaj academic fără cîrmaci (Oanță, Grumezescu) și 4 plus Trame (Zagoni, Agh, Nau- mescu, Kaporani și Lovrenschi) s-au situat pe locul 6 în finală.Iată clasamentul finalei de 4 fără cîrmaci : 1. R. D. Germană 6T3”81/100 ; 2. U.R.S.S. 6’18”82/100 ; 3.România 6’24"09/100 ; 4. Anglia 6’29” 21/100 ; 5. Cehoslovacia 6’29”38/100 ; 6. R. F. Germania 6’36”27/100.
Selecționata de rugbi a României 

și-a încheiat turneul în Noua Zeelandă

CRONICAPrin decret al Consiliului de Stat a fost înființat Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, prin fuziunea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerului Industriei Construcțiilor de Ma- șlni-Unelte și Electrotehnicii.în funcția de ministru al industriei construcțiilor de mașini a fost numit tovarășul loan Avram.

Se împlinesc astăzi 13 ani de la proclamarea independenței statului Trinidad-Tobago. Cele două insule componente, așezate la extremitatea meridională a Antilelor Mici, cu o suprafață de 5128 kmp și o populație de peste un milion de locuitori, dispun de bogate resurse naturale : țiței (se extrag anual peste 7 milioane tone), gaz natural ș.a. A- vind bogate resurse dc hidrocarburi, statul a creat o serie de industrii de prelucrare, cu o mare pondere în

economia națională : rafinării de petrol. întreprinderi petrochimice. farmaceutice.Guvernul din Trinidad-Tobago acționează tot mai ferm în direcția unei valorificări cît mai depline a bogățiilor țării, extinzînd controlul statului în economie. Pe această linie se înscrie preluarea acțiunilor firmei „Shell“, precum și obținerea unei participări majoritare in acțiunile companiei „Texaco".între România și Trinidad-Tobago s-au

dezvoltat în acești ani relații de colaborare prietenească, care cunosc o continuă e- voluție ascendentă. Vizita efectuată anul a- cesta în România de către primul ministru al statului Trinidad-Tobago, Eric Williams, documentele semnate cu acest prilej au deschis noi perspective pentru amplificarea și diversificarea conlucrării dintre țările noastre, in folosul ambelor popoare, âl cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

WELLINGTON 30 (Agerpres). — Selecționata de rugbi a României și-a încheiat turneul său în Noua Zeelandă cu un foarte onorabil meci nul 10—10 (0—10) obținut la Wellington, în compania reprezentativei de tineret a Noii Zeelande, transmite corespondentul agenției France Presse. Disputat în condiții atmosferice nefavorabile (pe ploaie și vînt). meciul’
• ,. ■ M ■ .J.--.L'.vi JSJ» ’j

a dat loc unei lupte dîrze. în care românii, conduși cu 10—0 la pauză, au făcut eforturi lăudabile pentru a remonta un handicap ce părea insurmontabil. Din cele 8. meciuri susținute timp de aproape o lună, e- chioa.României a ciștigat 4. a pierdut trei întîlniri , și, a obținut un ...meci egal în cea...mai .Importantă parțidă. iZ. 7c

DUMINICA, 31 AUGUST

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS, Forest Hills 
Tom Okker eliminat 

„ din întreceriNEW YORK 30 (Agerpres). — în turul doi al turneului internațional de tenis de Ia Forest Hills, jucătorul român Ilie Năstase l-a eliminat in două seturi : 6—2, 6—3 pe australianul Allan Stone. O mare surpriză a furnizat tenismanul maghiar Balasz Taroczy. care l-a învins cu 6—3. 6—4 pe olandezul Tom Okker, al șaselea favorit al turneului.

Aleksandr Rogov (U.R.S.S.) —4’44”19/100 și Nikolai Ilkov (Bulgaria) — 4’46”54/100. în seria a II-a, pe primul loc s-a clasat Tamas Vich- man (Ungaria), cu timpul de 4’37”03/ 100. Echipajul român de canoe dublu s-a situat pe primul loc în seria a II-a. cu timpul de 4’00’’05/100. în prima serie a ciștigat U.R.S.S., cu timpul de 4’03”05/100. S-au calificat pentru finale, ocupind locul doi în seriile respective, Vasile Diba la caiac simplu și echipajul român la caiac dublu.
Canoiștii și caiaciștii români 

în concursul preolimpicMONTREAL 30 (Agerpres). — Concursul preolimpic de caiac-canoe de la Montreal a programat în ziua a doua ii și recalificări in probele pe cț<-7 ița de 1 000 m. Campionul olimpț;' .n Patzaichln (România) a ciștigat. ,.eria I la canoe simplu, cu timpul de ă'Sî’Tl/lOO, întrecînd pe

VOLEI: România — Ungaria
3-0Turneul internațional masculin de volei de la Berlin a continuat cu meciurile etapei a 3-a. Selecționata României a întrecut cu scorul de 3—0 (15—11, 15—9. 15—5) reprezentativa Ungariei, iar formația R. D. Germane a învins cu 3—0 (15—4, 15—8. 15—5) echipa Finlandei.

CONTROLUL OBȘTESC
(Urmare din pag. I)să determine, prin măsuri politico- organizatorice permanente, o creștere a răspunderii față de activitatea echipelor cetățenești din partea tuturor organizațiilor de masă și obștești, îndeosebi a sindicatelor, U.T.C., comitetelor de femei, uniunilor cooperatiste. Tot așa cum organele cu atribuții în domeniul controlului — e vorba de inspectoratele de stat specializate — trebuie să colaboreze mai mult cu echipele obștești, să imprime acestei colaborări un caracter de continuitate, să asigure valorificarea intr-o măsură mai mare a propunerilor și sugestiilor pe care reprezentanții cetățenilor le fac permanent. în sfirșit, o altă insuficiență asupra căreia s-a oprit analiza de la nivel central vizează activitatea echipelor de la sate — care este In multe locuri formală, ineficientă sau chiar absentă. întrucît nu este pentru prima dată cînd se face o asemenea constatare, este de datoria consiliilor județene ale F.U.S. de a acționa în acest sens cu mai multă hotărîre, astfel încît să se asigure o rapidă activizare a tuturor echipelor cetățenești din mediul rurâl, cu atît mai mult cu cît in sectoarele servirii populației de la sate se fac simțite o serie de neajunsuri prea bine cunoscute.în măsurile adoptate — pe baza analizei efectuate — sînt înscrise obiective de control importante, care angajează acest puternic in

strument democratic să participe tot mai activ și mai eficient la îmbunătățirea activității în numeroase sectoare de larg Interes cetățenesc : funcționarea transportului public ; calitatea bunurilor de consum ; aprovizionarea populației și a consumatorilor colectivi pentru, perioada toamnă-iarnă ; organizarea, funcționarea și calitatea servirii în instituțiile preșcolare de la sate ; asigurarea din timp a unităților cu uniforme și rechizite școlare, precum și organizarea desfacerii lor în bune condiții etc. Evident, in răstimpul care a trecut, o bună parte din acțiunile de control amintite au fost efectuate, iar altele vor continua — așa cum s-a stabilit — pînă la sfirșitul anului.Fructificind experiența reușitelor certe de pînă acum, trăgînd învățămintele reieșite din deficiențele apărute pe parcurs, intensificin- du-și eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor actuale ce le revin — consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste vor putea asigura, în perioada următoare, o mai activă participare a controlului obștesc la perfecționarea activității unităților de servire publică, la dezvoltarea unei atitudini pline de solicitudine și respect față de cetățeni, la educarea în spiritul eticii și echității socialiste a lucrătorilor din aceste sectoare. Ceea ce va Însemna, de fapt, un progres substanțial în activitatea tuturor serviciilor cu care luăm contact zilnic, în calitatea noastră de cetățeni.

PROGRAMUL 1
8.30 Deschiderea programului 
8,40 cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copil :

1 „Daktari”. jș 1-10.00 Viața .satului. ’ i .
11.10 Șantierul tineretului din 

Nehoiu. Reportaj.
11.30 Finala turneului Internațional 

masculin de handbal pentru 
tineret „Cupa prietenia" — 
transmisiune directă de la 
arena Progresul.

12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.00 Fotbal : Sportul studențesc — 

Universitatea Craiova.
17.15 Film, documentar : Trinidad- 

Tobago.
17.30 Baladă pentru acest pămînt. 
17.50 Film serial : „UFO".
18.35 Omul de lingă tine. Aurel 

Dămăroiu — inginer construc
tor. .

19.00 Lumea copiilor : A fost odată 
o Cenușăreasă...

19.15 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Comentariul 

săptăminll.
20,00 Festivalul comediei cinemato

grafice la TV. „Frumoasa a- 
merlcană" — producție a stu
diourilor franceze.

21.35 Caleidoscop muzical-distrac- 
tiv.

22,00 24 de ore.
22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL 2
10.00—11.30 Matineu simfonic.
20,00 Desene animate pentru copii : 

Perseu șl Andromeda.
20.20 Ora melomanului.
21.15 Film serial : „Un șerif la 

New York". Episodul ..La re
vedere, Broadway l".
LUNI, 1 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală. , _
16.30 Emisiune in limba maghiara. 
19,00 Răspunderi și prejudecăți.

Reportaj-anchetă în cîteva 
colective de muncă.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Floarea din grădină. Emi- 

slune-concurs pentru tineri 
interpreti de muzică popu
lară.

20.45 La examenul producției — 
anchetă despre integrarea în 
producție a absolvenților de 
școală profesională.

21,15 Roman-folleton : Milioanele 
lui Privolov. Episodul II.

22.00 Festivaluri internaționale de 
muzică ușoară — Sopot 1975. 
selecțiuni din gala finală a 
festivalului.

22.10 24 de ore.
PROGRAMUL 2

17,00 Telex.
17.05 în parc, fanfara cînta.
17.25 Festivalul comediei cinema

tografice la TV. „Um om tre
ce prin zid" — producție a 
studiourilor din R.F.G.

19,00 Tezaur de cintec românesc.
19.30 Telejurnal.
20.00 Film serial pentru copii : 

„Daktari".
20.25 Teatru serial TV. : „Mușati- 

nli" — după trilogia iul Barbu 
ștefăneseu Delbvrancea. Epi
sodul 6 — „Vînătoarea".

21.25 Spiritul de echipă. Reportaj 
despre activitatea colective
lor de inventatori șl inova
tori.

>1,40 Portativ ’75.

PENTRU AGITATORII 
BRĂILENI,;Amplu și mobilizator program de lucru", „Creșterea nivelului de trai al poporului — țelul suprem al politicii P.C.R.", „Obiectiv important și permanent actual al muncii politico- ideologice și culturale : răspîn- direa cunoștințelor științifice", „Obiective majore pe agenda de lucru a organizațiilor de femei", „Comisiile de probleme — cadru propice aplicării princi

piului muncii colective", „Agitația vizuală — concretă, operativă și eficientă potrivit sarcinilor prezente și de perspectivă ale județului" — sînt doar cîteva din titlurile cuprinse între co- perțile ultimului „Carnet al agitatorului" p'e care l-a editat secția de propagandă a Comitetului județean Brăila al P.C.R. (Ion Bunea).
„OMAGIU TĂRII"Momente din istoria poporului nostru, imagini ale realizări

lor obținute tn anii construcției socialiste in domeniul economic și social-cultural, monumente și locuri istorice, personalități ale literaturii și științei românești, teme ale luptei pentru pace sint oglindite in sutele de exponate ale expoziției filatelice organizate de filialele Vrancea și Arad. Vernisajul acestei expoziții, intitulată sugestiv „Omagiu țării", a avut loc ieri la Casa de cultură a sindicatelor din Focșani. Cu acest prilej, formațiile artistice ale casei de cultură au prezentat un spectacol sub ge-

ZIUA NAȚIONALĂ a MALAYEZ1E[

Maiestății Sale
TUANKU ABDUE HALIM MU’AZZAM 

SHAH IBNI AL MARHUM SULTAN BADLISHAH
Regele MalayezieiCu ocazia Zilei naționale a Malayeziei am deosebita plăcere să vă adresez celfe mai sincere felicitări, precum și urări de sănătate și fericire dumneavoastră personal, de bunăstare și prosperitate poporului malayezian.Sînt convins că bunele relații intre tarile noastre vor continua să se dezvolte spre binele popoarelor român și malayezian, al cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Kuala Lumpur, capitala Malayeziei. Orașul este celebru prin monu
mentele arhitectonice, muzeele și grădinile sale. Clădirile moderne 
stau mărturie proceselor Înnoitoare ce au urmat proclamării Inde

pendenței Malayeziei, tn urmă cu 18 ani.

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL CELEI DE-A XXX-A ANIVERSĂRI

A PROCLAMĂRII REPUBLICII DEMOCRATE VIETNAM
Adunare festivă laSîmbătă după-amiază a avut loc la întreprinderea constructoare de utilaj petrolier „1 Mai" din Ploiești o adunare festivă consacrată celei de-a XXX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Vietnam, manifestare la care au luat parte muncitori. tehnicieni și ingiherii-af întreprinderii, reprezentanți ai; organelor locale de partid și de stat.Au fost prezenți Nguyen Thanh Ha. ambasadorul R. D. Vietnam, și Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București.în cuvînțul său. ing. Stelian Teo- dorescu, director tehnic al Întreprinderii, a relevat lupta îndelungată și grea a poporului vietnamez, pătrunsă de spirit de sacrificiu și înaltă conștiință patriotică, pentru libertatea patriei. încununată de un remarcabil succes, lupta poporului vietnamez a dus la înlăturarea ocupației străine de pe întreg teritoriul Vietnamului. A fost înlăturat regimul reacționar, antipopular de la Saigon, a fost deschisă calea edificării unui Vietnam pașnic, reunifi- cat, democratic și prosper.După cum este cunoscut — a spus vorbitorul — Partidul Comunist Român, guvernul, întregul nostru popor

și-au manifestat din primu/ moment simpatia față de cauza ^dreaptă a Vietnamului luptător, au fost întotdeauna alături de el în lupta neînfricată pe care a dus-o împotriva agresiunii, au militat consecvent pentru încetarea intervenției străine, pentru respectarea dreptului "Său sa- - cru- dâlâ’;se‘deifvblta in conformitate cti voința și interesele sale naționale fundamentale.întîlnirile de lucru și convorbirile care au avut loc în ultimii ani între conducătorii de partid și de stat din cele două țări — a subliniat vorbitorul — au scos în evidență hotărtrea comună de a dezvolta și consolida prietenia și colaborarea dintre partidele. țările și ponoarele'noastre. în spiritul solidarității internaționaliste, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.A luat apoi cuvînțul Nguyen Thanh Ha. ambasadorul R. D. Vietnam Ia București, care, după ce a mulțumit călduros pentru organizarea acestei adunări jubiliare, a apre- ciat-o ca încă o expresie a sprijinului și solidarității pe care poporul român le-au manifestat și le t manifestă fată de cauza dreaptă a poporului vietnamez, de lupta popoarelor pentru independentă și progres social. Subliniind semnificația profundă a evenimentului sărbătorit, vorbi-

Ploieștitorul a evocat principalele momente ale luptei poporului vietnamez pentru libertate națională și dreptate socială. succesele obținute de oamenii muncii din R. D. Vietnam în opera de edificare a societății socialiste. Re- ferindu-se la sprijinul multilateral primit de poporul yiețnamez din^par-.^ tea țărilor socialiste, a tuturor for- ' țelor revoluționare, progresiste. Iubi- ' toare de pace, vorbitorul a evidențiat faptul că poporul român, partidul său comunist și-au exprimat întotdeauna solidaritatea înternationa- listă fierbinte cu lupta dreaptă a poporului vietnamez. Cu acest prilej — a spus în încheiere ambasadorul — permiteti-mi să exprim incă o dată recunoștința sinceră a poporului vietnamez față de președintele Nicolae Ceausescu, fată de partidul comunist, guvernul și ponorul român pentru a- probarea. sprijinul și ajutorul multilateral acordate cauzei revoluționare a poporului nostru. Sîntem convinși că poporul român. în spiritul tradiționalei sale solidarități internaționaliste, ne va ajuta în continuare în noua etapă a revoluției din Vietnam, etapa reconstrucției țării, a apărării marilor noastre cuceriri, a construirii unui Vietnam socialist și prosper.(Agerpres)

Expoziția „Vietnam —
30 de ani de glorioase 

victorii"Toț sîmbătă. la Palatul culturii din Ploiești a avut loc vernisajul expoziției de fotografii „Vietnam — 30 de ani de glorioase victorii", manifestare la care au participat reprezentanți ai organelor locale de ■■partid și de stat, im numeros pu- ' ..blip, Expoziții prâziițtă ’/mărturii alftG luptei poporului vietnamez pentru li* bertate națională, progres social, pentru dezvoltarea economică a patriei sale' si pentru colaborare și pace în Asia de sud-est și în întreaga lume. Numeroase imagini redau aspecte ale relațiilor de' prietenie ro- mâno-vietnameze. La deschiderea expoziției au rostit alocuțiuni prof. Ion Baicu. președintele Comitetului județean Prahova de cultură si e- ducatie socialistă, si Nguyen Thanh Ha, ambasadorul Republicii Democrate Vietnam la București. A fost de fată Lam Van Luu. ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București.
Gulâ de filmeCu același prilej, în sala mare a Palatului politico-administrativ din Ploiești au fost prezentate — în spectacol de gală — filmele „Primele imagini ale eliberării Saigonului" — și „Primăvara în Vietnam".(Agerpres)
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Flancată de uriașa potcoavă a munților învăluiți în mantia aproape impenetrabilă a vegetației tropicale, regiunea Bac Bo se deschide larg în direcția o- ceanului, a lumii. Străbă- tînd această zonă, care se identifică cu delta Fluviului Roșu, vizitatorul va sesiza că nu o generație sau două și-au sădit efortul în amenajarea cimpiilor ei luxuriante. între apele ce se resfiră prin mii de ramuri. Este Însăși vatra ne care s-a constituit, de-a lungul mileniilor, națiunea vietnameză. Din timpuri preistorice. coborînd de pe versantele munților, oamenii au trebuit să cucerească, pas cu pas, de sub imperiul mlaștinilor, terenul pe care să se așeze și care să-i hrănească. Munca neîncetată .pentru îngrădirea apelor, pentru captarea și atragerea lor spre ogoare în sezoanele cumplitelor secete, a dominat viata a nenumărate generații. Numai invaziile din afară îi făceau pe vietnamezi să abandoneze sapele și lopețile pentru a lua în miini armele de apărare.Istoria a încrustat, ca o caracteristică• a acestei națiuni, faptul că, după fiecare victorie împotriva invadatorilor străini, poporul revenea la activitatea pașnică cu forțe înzecite. îmbogățind continuu civilizația vietnameză. Și dacă așa s-au petrecut lucrurile de-a lungul secolelor, cu atît mai pregnant acum, cind oame

nii muncii au devenit cu a- devărat stăpinii liberi ai propriei țări și ai propriului destin, se vădește forța, creatoare a poporului care, după strălucita victorie obținută asupra imperialismului și acoliților săi. a trecut la făurirea unui Vietnam cum poate nici nu vi-

au și înfăptuit cea mai mare lucrare hidrotehnică din istoria Vietnamului. Este vorba de digul de pe riul Day. care străbate trei pro-' vincii, de-a lungul a peste 200 de km. Doar de șapte luni a fost nevoie pentru a disloca, transporta și apoi a încorpora în acest uriaș

un sistem superior de dirijare a agriculturii, in orice sezon. în orice anotimp, astfel încît grînarul Vietnamului de Nord să asigure nu numai două-trei recolte a- nuale, ca pînă acum, dar și un randament pe măsura cerințelor mereu sporite ale dezvoltării economiei socia-
DELTA FLUVIULUI ROȘU,

AȘA CUM N-A FOST NICIODATĂ

sau generațiile precedente, încleștarea cu apele n-a încetat în delta Fluviului Roșu, dar această luptă vizează în etapa actuală amenajarea definitivă a zonei în care trăiește cea mai mare parte a populației R. D. Vietnam. Nu numai populația satelor, care, de-a lungul vremii, a înălțat aici peste trei mii km de diguri, participă de,data aceasta la amenajarea vetrei naționale, ci zeci și sute de mii de oameni veniți din toate provinciile. Cu același eroism vădit pînă de curînd în fata agresorilor, oamenii acționează acum pe cîmpul muncii: bărbații și femeile, care s-au angrenat tn bătălia cu apele și pămintul.

Însemnări
DE CĂLĂTORIE

zid 4.3 milioane metri cubi de pămînt.Furnicarele de oameni concentrați în zona deltei continuă să clădească, zi de zi. ceas de ceas, păstrind ceea ce e trainic in vechile lucrări, reparînd ceea ce a fost distrus de război, con- solidînd tronsoanele slăbite de vreme, extinzînd baraje și diguri, adincind canale și trasînd altele noi. în concepția autorilor programului general de amenajare, zona deltei va trebui să devină

liste. încă în timpul războiului. mai multe cooperative din zonă au recoltat pe an cite șase mii kilograme de orez la hectar. O- biectivul constă acum în ridicarea tuturor satelor la acest nivel, ceea ce va satisface din plin necesitățile consumului populației, scontîndu-se, în a- celași timp, pe crearea u- nor disponibilități pentru export.Participă la această mare operă, ce a înaripat visurile oamenilor încă din anii imediat următori victoriei revoluției din august, și industria nord-vietname- ză. Cind muncitorii uzinei mecanice „Tran Hung-Dao" au transportat pe umeri, 1-

mediat după cucerirea păcii, mașinile adăpostite în junglă și le-au instalat în lăcașul lor inițial din Hanoi, făcindu-le să producă într-un timp record, ei erau însuflețiți și de chemarea cooperatorilor de a le furniza motoare pentru pompele necesare întreținerii culturilor de orez. A- ceasta a permis, încă in 1974, dublarea producției de motoare față de anul precedent, Iar o știre parvenită din Hanoi menționa, între atitea alte realizări ce se succed în construcția pașnică, faptul că in acest an uzina „Tran Hung- Dao" și-a dublat producția față de anul trecut !Este ritmul pe care știu să-l imprime oamenii a căror energie nesecată și in- deminare, al căror spirit de inițiativă și dăruire, mani- festîndu-se cu atîta pregnantă in anii grei ai rezistentei antiimperialiste, fac acum să sporească viguros potențialul economic al tării, să se Înalțe mereu baza trainică a viitorului plan cincinal. Este o etapă importantă în dezvoltarea multilaterală a republicii, întemeiată cu trei decenii In urmă prin lupta poporului vietnamez, prin voința sa de a fi stăpîn pe propriile destine, de a face să înflorească din plin, sub soarele socialismului, toate valorile și virtuțile patriei sale cvadrimilenare.
Al. CAMPEANU

X fx fCarnet cultural
nericul „Frumoasă ești, patria mea". (Dan Drăgulescu).
ACASĂ, LA NAVETIȘTILa căminul cultural din Bocșa, județul Sălaj, a avut loc o interesantă întîlnire a celor peste 300 de navetiști cu activiști de partid și membri ai comitetului

oamenilor muncii de la întreprinderea de armături din fontă și oțel Zalău. In prima parte a programului, invitații au vorbit muncitorilor despre perspectivele de dezvoltare ale Sălajului în viitorul cincinal, precum și despre sarcinile actuale ale colectivului de muncă de la unitatea în care lucrează ; apoi, formațiile artistice ale căminului

cultural din localitate și ale Întreprinderii au prezentat un bogat spectacol artistic. (Gh. Rusu).
POEZII SI CÎNTECE 

PATRIOTICESub îndrumarea secției de propagandă a Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Casa județeană a corpului didactic Deva a editat două volume de lirică patriotică. Prima lucrare, „Culegere de poezie patriotică", cuprinde versuri reprezentative ale poeților noștri

clasici și contemporani despre trecutul glorios al poporului nostru, despre patrie și partid și este menită să vină în sprijinul multiplelor activități cultural- educative desfășurate de formațiile artistice de amatori. Asemănătoare ca mod de prezentare, cea de-a doua lucrare, „Cîn- tece patriotice", se adresează în principal elevilor și formațiilor lor corale, cuprinzlnd cintecele patriotice ce intră în repertoriul obligatoriu i pentru clasele I—VIII. (Sabin Ionescu).

SĂRBĂTORIREA 
COMPOZITORULUI 

PAUL RICHTERCu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea compozitorului, dirijorului și pedagogului Paul Richter, unul dintre animatorii de seamă ai vieții muzicale brașovene, a fost dezvelită o placă comemorativă pe fațada casei în care a locuit, de pe strada Curtea Bisericii Negre nr. 8 din Brașov. Au mai avut loc manifestări și concerte omagiale. (Nicolae Mocanu).
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Bun venit președintelui 
Gțiv^mlni Republicii 
Socialiste Cehoslovace,

luhoinirMîine sosește la București Lubomir Strougal, președintele Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, care, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, va face o vizită oficială de prietenie în tara noastră,Lubomir Strougal s-a născut la 19 octombrie 1924, în localitatea Veseli. Nad Luznici, într-o familie muncitorească. Tatăl său, membru al P. C. din Cehoslovacia din anul 1921, a fost condamnat în perioada ocupației naziste pentru participarea sa la rezistența antifascistă și a murit într-o închisoare nazistă. Mediul comunist în care a crescut Lubomir Strougal și-a pus amprenta pe întreaga sa viață.'•După absolvirea gimnaziului a lucrat ca muncitor pînă la sfîrșitul celui de-al doilea război mondial, imediat după eliberarea Cehoslovaciei intrînd în rîndurile Partidului Comunist din Cehoslovacia. A absolvit facultatea de drept a Universității Caroline din Praga.începînd din anul 1948, deține diferite funcții pe linie de partid în cadrul Comitetului Regional Ceske Budejovice al P. C. din Cehoslovacia, fiind în anii 1957— 1959 prim-secretar al acestui comitet regional de partid.La Congresul al XI-lea al P.C. din Cehoslovacia, din 1958, este ales membru al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, iar începînd din anul 1959« ocupă importante funcții guvernamentale, fiind, în anii 1959—1961, ministru al agriculturii, silviculturii și economiei apelor, iar în perioada 1961—1965, ministru de interne. în 1968 este vicepreședinte al guvernului cehoslovac.Începînd din anul 1965, îndeplinește importante funcții în organele centrale de partid, între care cele de secretar al C.C. al P.C.C. și .membru al Secretariatului C.C. al P.C.C., membru al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al P.C.C., președinte al Biroului C.C. al P.C.C. pentru conducerea muncii de partid în regiunile cehe. în prezent, el este membru al Prezidiului C.C. al P.C.C.în anul 1970 i-a fost încredințată funcția de președinte al Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.Din anul 1960 este deputat în Adunarea Federală a R. S. Cehoslovace. 'Pentru îndelungata și meritoria sa activitate desfășurată în importantele funcții de partid și de stat deținute i-au fost conferite înalte distincții cehoslovace și străine.După cum este bine cunoscut, partidul și statul nostru pun pe prim plan în cadrul activității internaționale dezvoltarea relațiilor de prietenie și de colaborare mul-

Strougal

tilaterală cu toate țările socialiste, pe baza principiilor marxism-le- ninismului și internaționalismului socialist, considerînd înfăptuirea consecventă a acestor principii ca Un factor esențial pentru dezvoltarea fiecărei țări, pentru cauza generală, a socialismului, a progresului și păcii, în acest context, între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se dezvoltă continuu relațiile în domeniul politic, al colaborării și cooperării economice și în celelalte domenii de activitate. Vizita președintelui guvernului cehoslovac se înscrie în cadrul intensificării continue a relațiilor dintre P.C.R. și P.C.C., dintre cele două țări socialiste — evoluții în care un rol determinant au avut întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceăușescu, secretar general al Partidului Comtinist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Gustav Husak, secretar general al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.Poporul român, care își manifestă satisfacția față de dezvoltarea fructuoasă a raporturilor prietenești dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, urează un călduros bun venit tovarășului Lubomir Strougal, fiind convins că această vizită va contribui la amplificarea relațiilor bilaterale, la adîncirea prieteniei și cooperării frățești româno-cehoslovace. la cauza întăririi colaborării și unității țărilor socialiste.
ris .BîriIXOKt StjlSOCKM .oild i < ■

ORIENTUL APROPIAT
• Continuă consultările pentru realizarea unui nou acord 

de dezangajare militară în SinaiALEXANDRIA 30 (Agerpres). — Revenit sîmbătă la Alexandria, după consultările avute cu membrii echipei de negocieri a guvernului isra- elian, secretarul de stat al Statelor Unite, H. Kissinger, a avut o întrevedere cu președintele Anwar Sadat. Convorbirile au continuat apoi cu participarea atît a unor membri ai guvernului egiptean, cit și a ex- perților americani care îl însoțesc pe secretarul de stat al S.U.A. în misiunea sa, în scopul elaborării textului celui de-al doilea acord de dezangajare militară în Sinai.Purtătorul de cuvint al președin

ției egiptene, Tahsin Bashir, a subliniat că nu există probleme neașteptate care să împiedice semnarea acordului, precizînd că cele două părți sînt angajate, în prezent, în clarificarea unor detalii semnificative ale acestui document. El a relevat, totodată, că semnarea documentului ar putea avea loc cel mai tîrziu luni.
★TEL AVIV 30 (Agerpres). — După cea de-a cincea rundă de consultări cu oficialitățile egiptene, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a sosit, sîmbătă seara, la Tel Aviv.

Conferința ministerială 
a țărilor nealiniate 

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILORLIMA 30 — Corespondentul nostru transmite Lucrările de vineri — desfășurate în ședințe plenare și in comisii — ale Conferinței miniștrilor de externe din țările nealiniate au fost consacrate, în cea mai mare parte, definitivării proiectelor de documente ale reuniunii.în cercurile conferinței se relevă că atît intervențiile miniștrilor de externe ai țărilor participante la reuniune, cit și proiectele de documente pregătite au permis afirmarea unei solidarități active a țărilor nealiniate, care are drept scop intensificarea cooperării și sprijinului reciproc în vederea accelerării dezvoltării • acestora și a elaborării unor noi forme de acțiune eficiente, care să exprime contribuția mișcării nealiniate la statornicirea unei noi ordini politice și economice internaționale. Acestea sînt direcțiile în care se preconizează să fie aplicată strategia reuniunii de la Lima, elaborată în spiritul hotărîrilor adoptate la. reuniunile de la Alger și Dakar. Liniile principale ale acestei strategii sînt conținute în proiectele de documente supuse aprobării plenului conferinței, din care menționăm pe cele referitoare la instituirea Fondului de solidaritate a țărilor

nealiniate pentru cooperare și dezvoltare, a Fondului pentru regularizarea prețurilor la materiile, prime (prin intermediul unor stocuri de rezervă), a Fondului pentru stimularea producției de alimente și Statutul cu privire la regimul comun a- plicat capitalului străin.Participanții la conferință, ca și observatorii politici și corespondenții de presă, au primit cu un deosebit interes relatarea apărută în presa din Lima în legătură cu documentul prin care Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. își exprimă satisfacția și salută hotărîrea Conferinței ministeriale a țărilor nealiniate de a invita România Ia lucrările acestei reuniuni.Sîmbătă. lucrările conferinței s-au încheiat. Concluziile celor șase zile de dezbateri sînt sintetizate în cele două documente de bază ale reuniunii — „Programul de Ia Lima de solidaritate și ajutor reciproc" și „Strategia pentru întărirea unității și solidarității țărilor nealiniate în realizarea unei noi ordini economice internaționale".CuVîntarea de închidere a lucrărilor conferinței a fost rostită de președintele Republicii Peru. Francisco Morales Bermudez.
SITUAȚIA POLITICĂ DIN PORTUGALIA

Amiralul Pinheiro de Azevedo, numit în funcția 
de prim-ministruLISABONA 30 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, a numit, vineri seara, în calitate de prim-ministru al guvernului provizoriu pe amiralul Jose Batista Pinheiro de Azevedo, care a deținut pînă acum funcția de șef al Statului major al marinei, anunță un comunicat al președinției republicii. Generalul Vasco Goncalves a foșt numit șef al Statului major general al forțelor armate, funcție care era deținută pînă în prezent de președintele republicii.Comunicatul informează, de asemenea, că adunarea generală a Mișcării Forțelor Armate se va reuni la 5 septembrie, pentru a se proceda la o restructurare a Consiliului Revoluției.Generalul Vasco Gonșatves a declarat în legătură cu numirea sa în funcția de șef al Statului major general al armatei că va acționa cu prioritate, in noua sa calitate, pentru întărirea alianței dintre popor și Mișcarea Forțelor Armate. El și-a

exprimat, totodată, optimismul în legătură cu evoluția situației din țară, apreciind că au fost depășite o parte din cele mai grave aspecte ale crizei. Soluția găsită, a menționat el, este favorabilă evoluției procesului politic în curs în Portugalia.în numele oamenilor muncii din Portugalia, Intersindicala și-a exprimat încrederea față de numirea în funcția de prim-ministru a amiralului Pinheiro de Azevedo. Toți oamenii muncii, menționează documentul, își exprimă încrederea că guvernul va adinei transformările revoluționar-democratice începute in țară după 25 aprilie 1974.Pe de altă parte, agenția portugheză de informații A.N.I. informează că ofițerii membri ai „grupului celor nouă" și-au făcut, cunoscută intenția de a se desolidariza de măsurile adoptate, între care numirea fostului prim-ministru Vasco Goncalves în funcția de șef al Statului major general al forțelor armate.
„Legea privind naționalizarea petrolului— 

un simbol al independenței Venezuelei"
Declarația președintelui Carlos Andres PerezCARACAS 30 (Agerpres). — Luînd cuvîfltul. cu prilejul, semnării, vineri, în cadrul unei ceremonii .solemne, a legii privind naționalizarea întregii industrii petroliere a țării, președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, a declarat că acest act trebuie să fie un simbol al independenței țării, al afirmării capacității creatoare a poporului venezuelean. Totodată, președintele Perez a subliniat că Venezuela are în prezent posibilitatea unei colaborări mai eficace cu celelalte țări ale Americii Latine, pentru a continua lupta comună în vederea unei _ dezvoltări independente, pentru prețuri juste la materiile prime, pentru o participare e- chitabilă la comerțul mondial.în discursul său, președintele Venezuelei a arătat, pe de altă parte, că petrolul țării nu- va fi folosit ca un instrument de dominație sau de agresiune ori de perturbări internaționale. Petrolul, a spus Carlos Andres Perez, este un instrument în mîinile lumii a . treia pentru a determina țările industrializate să parti

cipe Ja dialog și la o înțelegere care să facă posibilă crearea unei noi or- dirii economice mondiale. Vechea ordine economică, care a permis exploatarea resurselor naturale ale țărilor sărace, a luat sfîrșit.

agențiile
„Ziua recoltei" a fost săr- bătorită sîmbătă în orașul slovac Nitra. Au fost prezenți secretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele republicii, Gustav Husak, președintele guvernului, Lubomir Strougal, alți conducători de partid

siria ÎNTREVEDERI ALE MINISTRULUI
EDUCAȚIEI SI ÎNVÂTÂMÎNTULUI Al ROMÂNIEI

> < IDAMASC 30 — Trimisul Agerpres transmite : în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde în Republica Arabă Siriană, tovarășul Paul Nicu- lescu, viceprim-ministru al guvernului și ministru al educației și învă- țămîntului, s-a întîlnit cu dr. Mohamed Aii Hashem, ministrul sirian al învățămintului superior, și cu Chaker Al Fahham, ministrul sirian al educației.Desfășurate într-o atmosferă cordială, cele două întîlniri, Ia care a fost prezent ambasadorul tării noastre, Emilian Manciur, au oferit interlocutorilor prilejul de a-și exprima satisfacția pentru evoluția favorabilă pe care o cunoaște colaborarea ro- mâno-siriană în sectoarele învățămîn- tului și educației, precum și dorința comună de a acționa pentru intensificarea ei în viitor.Dr. Mohamed Aii Hashem a oferit un dejun în onoarea oaspetelui român, la care au participat dr. Rifat El Assad, șeful Biroului pentru în- vățămîntul superior al Comandamentului Regional al Partidului Baas Arab Socialist, Chaker Al Fahham, Fawzi Kayyali, ministrul culturii și orientării naționale, miniștri adjuncți și funcționari superiori din cele trei ministere, rectorul și cadre didactice ale Universității din Damasc.

Programul de vineri și sîmbătă a cuprins, de asemenea, vizitarea unor obiective științifice, istorice și de cultură din Siria.
*Tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a fost primit sîmbătă de tovarășul Abdullah Al Ahmar, secretar general adjunct al Comandamentului Național al Partidului Baas Arab Socialist.în cadrul întîlnirii au fost discutate aspecte ale activității celor două partide în opera de construire a socialismului, s-au examinat probleme ale dezvoltării colaborării bilaterale în diverse domenii și s-a procedat la un schimb de opinii asupra unor probleme internaționale actuale. De ambele părți s-a exprimat hotărîrea de a se acționa pentru extinderea și intensificarea în continuare, pe toate planurile, a relațiilor prietenești, de strînsă colaborare și cooperare dintre România și Siria, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Baas Arab Socialist.La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, de prietenie, a participat- Fawaz Saiah, șeful Biroului relațiilor externe al Comandamentului Național al Partidului Baas Arab Socialist.

—RENȚA Festivalul național 
al ziarului „L’Unită“

Florența, capitala Re
nașterii italiene, oraș 
decorat cu medalia de 
aur a Rezistentei, găz
duiește incepind de 
astăzi tradiționala săr
bătoare a presei comu
niste italiene : festi
valul national al zia
rului „L’Unită". Ma
nifestările din acest an 
se vor desfășura sub 
semnul aniversării a 
30 de ani de la victo
ria insurecției popu
lare din aprilie 1945 și 
de la infringerea fas
cismului, precum și 
al victoriei in alegerile 
de la 15 iunie, expri
mată prin creșterea 
considerabilă a voturi
lor acordate comuniș
tilor italieni, celorlalte 
formații politice de 
stingă. De altfel, ca 
rezultat al alegerilor 
de la 15 iunie, Floren
ța este condusă din 
nou, după 24 de ani, 
de o administrație de 
stingă, in fruntea că
reia se află un primar 
comunist.

Timp de 15 zile, o- 
rășelul apărut in par
tea de nord a Floren
ței, prin munca plină 
de dăruire a zeci și 
sute de comuniști și 

- membri ai organizației 
de ■ tineret b-partidului, 
va trăi atmosfera ma
rilor sărbători popu

lare. Programul festi
valului, pe lingă boga
tele manifestări cultu- 
ral-artistice, cuprinde 
numeroase dezbateri, 
intilniri și mitinguri 
consacrate problemelor 
celor mai presante* ale 
vieții politice actuale. 
Intr-un supliment spe
cial dedicat festivalu
lui, ziarul „L’Unită" a 
publicat mesajul pe 
care președintele P. C. 
Italian, Luigi Longo, 
l-a adresat participan- 
ților la marea sărbă
toare a presei comu
niste.

In spiritul relațiilor 
frățești de colaborare 
și solidaritate interna- 
ționalistă dintre Parti
dul Comunist Român 
și Partidul Comunist 
Italian, dintre organe
le de presă ale celor 
două partide, ziarul 
„Scinteia" este prezent 
in mod amplu și in a- 
cest an la sărbătoarea 
presei comuniste italie
ne. Standul „Scinteii", 
situat in „satul inter
national", cuprinde 
două interesante expo
ziții : una dintre ele 
este consacrată contri
buției României la in
fringerea fascismului ; 
■bă doua expoziție este 
dedicată dezvoltării 
construcțiilor de locu
ințe in țara noastră.

Expoziția de carte 
politică, organizată la 
intrarea principală a 
standului, cuprinde,, 
printre altele, volume
le de „Scrieri alese" 
ale secretarului gene
ral al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, a- 
părute in editura „II 
Calendario del Popolo" 
din Milano, precum și 
o serie de lucrări a- 
părute in „Editori Riu- 
niti" și consacrate miș
cării muncitorești din 
România.

La festival participă 
și formații artistice 
românești —corul de 
cameră „Madrigal", al 
Conservatorului din 
București, precum și 
teatrele de păpuși din 
Constanța și Baia Ma
re.

Festivalul ziarului 
„L’Unită", suita de 
manifestări pe care le 
va prilejui se înscriu 
ca un important eve
niment al vieții poli
tice italiene, ilustrind 
o dată mai mult creș
terea necontenită a in
fluenței și prestigiului 
P. C. Italian, dezvol
tarea legăturilor sale 
cu masele largi po^ti1'11’ 
Zare. ••••»..

Radu BOGDAN

DL PRETUTINDENI
• „VIKING-2" LA

START. N.A.S.A. va proceda luni, la. ora 18,50 (Gmt), la lansarea în direcția planetei Marte a sondei spațiale „Viking-2“. La Cape Canaveral, pregătirile în vederea operațiunii au intrat in faza finală, desfășurîndu-se conform programului. Miercuri, sonda a fost instalată în vîrful rachetei purtătoare. în aceeași zi, experții N.A.S.A. au efectuat o corectare a traiectoriei sondei „Viking-1“, lansată la 20 august. Se precizează că aceasta va ajunge în vecinătatea planetei Marte la 19 iunie 1976, după un zbor de 833 milioane kilometri. Cele două sonde sînt dotate cu moduluri, care, după ce se vor plasa lin pe’.suprafața marțiană, vor efectua teste, chimice și biologice destinate să dea un răspuns mult dezbătutei probleme a existenței vieții pe „planeta roșie".
• MAREELE ÎNCETI

NESC MIȘCAREA DF 
REVOLUȚIE A TERRF’ în orașul francez Grenoble; desfășoară o sesiune a aduri„. generale a Uniunii Geodezice ș. Geofizice Internaționale, la care a fost abordată, pentru prima oară, problema mareelor. Specialiștii au constatat că, prin e- fectele lor, mareele — a căror origine este strins legată și de cutremurele de pămînt sau de fenomenele meteorologice — au încetinit mișcarea de revoluție a Terrei cu trei ore în decurs de un mileniu. La această concluzie s-a ajuns recurgîndu-se la serviciile sateliților artificiali, care constituie cel mai bun instrument de lucru aflat la dispoziția geofizicienilor pentru a studia cu o mare precizie aceste mișcări periodice ale mărilor și oceanelor.

de presa transmit :
și de stat. în cuvîntarea rostită cu acest, prilej, Gustav Husak a făcut bilanțul rezultatelor obținute în actualul cincinal și în acest an de cooperativele agricole de producție și a schițat obiectivele pe care le pune perioada ce urmează în fața agriculturii cehoslovace.

0 hoîărire a G.R.P. al Re

Vizita întreprinsă în țara noastră — la invitația președintelui Nicolae Ceăușescu și a primului ministru al guvernului, Manea Mănescu — de primul ministru al Republicii Turcia. Suleyman Demifel. s-a încheiat cu rezultate pozitive, rodnice.Situate în aceeași zonă geografică, riverane Mării Negre, interesate în statornicirea unui climat de pace și cooperare potrivit năzuințelor popoarelor respective. România și Tur-, cia împărtășesc aspirațiile de lichidare a decalajelor ce le despart de țările avansate economicește și de a înainta pe calea bunăstării și civilizației. Sub acțiunea acestor factori stimulatori, raporturile româno-turce, clădite pe - bazele trainice ale egalității în drepturi și respectului reciproc, au înregistrat, îndeosebi în deceniul din urmă, un curs mereu ascendent.Acest curs ilustrează justețea liniilor directoare ale politicii externe a României, care, adîncind continuu raporturile de colaborare prietenească, pe multiple planuri cu toate statele, indiferent de orînduire socială, acordă in mod firesc o atenție deosebită intensificării relațiilor de cooperare cu țările din imediata sa vecinătate, a- sigurării păcii în regiunea balcanică din care face parte. Expresie a acestei preocupări, vizita întreprinsă de președintele Nicolae Ceăușescu, în 1969, în Turcia a marcat o adevărată cotitură în dezvoltarea relațiilor reciproce, confirmînd concludent faptul că deosebirile de sistem social-politic și chiar apartenența la alianțe diferite nu pot și nu trebuie să constituie impedimente în călea statornicirii u- ndr relații de încredere și stimă reciprocă, extinderii unor raporturi de colaborare prietenească. în perioada ce s-a scurs de-atunci, între cele două țări s-au intensificat contactele politice ; România a fost vizitată de președintele Turciei. în 1970, de alți reprezentanți oficiali și oameni politici turci ; totodată, pe plan economic, volumul schimburilor comerciale a crescut, numai în ultimii cinci ani, de două ori și jumătate.în contextul acestei evoluții remarcabile, actuala vizită a premierului Demirel se înscrie ca un moment de seamă, deschizător de noi și ample perspective pentru amplificarea și diversificarea raporturilor de prietenie și bună vecinătate dintre cele două țări și popoare, pentru o conlucrare mai activă și mai rodnică în interesul cauzei păcii în Balcani, în Europa și în lume.Convorbirile dintre președintele

Nicolae Ceăușescu și premierul Suleyman Demirel au beneficiat nu numai de rezultatele unei evoluții pozitive pe plan bilateral,, dar și de auspiciile fecunde pe care le-a deschis reuniunea la nivel înalt de la Helsinki a țărilor participante la' Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. Se poate aprecia că dialogul româno-turc de la București, documentele care au fost semnate reflectă întru totul spiritul Actului final de la Helsinki, reprezintă un act politic' de concretizare a pre-

bită în raporturile bilaterale, dar do- bîndește și o certă valoare internațională, fiind menit să exercite o influență pozitivă pe planul continentului și, în general, pe arena mondială.în spiritul Declarației solemne comune, al dorinței comune de a conferi noi dimensiuni relațiilor bilaterale în toate domeniile, în cursul vizitei au fost semnate Acordul de cooperare economică, industrială și tehnică pe termen lung, Protocolul cuprinzind măsuri pentru dezvoltarea
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vederilor acestui document, este o manifestare a voinței celor două țări de a traduce în viată angajamentele asumate prin semnarea lui, exprimă un răspuns Ia cerințele dezvoltării relațiilor/ de înțelegere și cooperare, potrivit necesităților continuității procesului de edificare a securității pe continent.în această privință, este deosebit de concludent conținutul Declarației solemne comune, semnată de președintele Nicolae Ceăușescu și premierul Demirel, primul instrument diplomatic de acest fel după reuniunea de la Helsinki, care proclamă voința a două țări europene de a acționa pentru transpunerea în practică a prevederilor Actului final, de a întreprinde eforturi sporite pentru înrădăcinarea trainică a principiilor noi de relații interstatale, pentru adîncirea cooperării reciproce în strictă conformitate cu aceste principii, cu imperativul instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale. Prin toate acestea, documentul româno-turc are nu numai o semnificație deose-

relațiilor economice dintre cele două țări și au fost puse bazele altor a- corduri' și înțelegeri — toate acestea, împreună, oferind un cadru favorabil multiplicării și adîncirii relațiilor de colaborare economică, tehnico- științifică și culturală dintre cele două țări, într-o viziune de amplă perspectivă.După cum se știe, România a acordat și acordă o deosebită însemnătate transformării Balcanilor într-o zonă a păcii, intensificarea relațiilor bilaterale româno-turce fiind o nouă contribuție concretă, efectivă la cauza dezvoltării unor raporturi noi, de bună vecinătate, pace și colaborare în întreaga regiune balcanică — parte integrantă și cerință esențială a consolidării cursului spre destindere pe întregul continent. Discuțiile de la București au relevat interesul comun în acest context, evidențiind contribuția pozitivă și preconizînd crearea unor organisme interbalca- nice. Exprimînd hotărîrea României de a desfășura în continuare eforturi susținute în acest sens, președintele

Nicolae Ceăușescu sublinia : „Considerăm necesar să acționăm pentru extinderea căilor de cooperare a țărilor balcanice în variate domenii, pentru lărgirea contactelor și reuniunilor la diferite niveluri, inclusiv pentru crearea unor organisme de conlucrare în diferite domenii, asi- gurînd astfel transformarea Balcanilor într-o zonă o bunei vecinătăți, a colaborării, păcii și destinderii, într-o regiune lipsită de arme nucleare, în care să nu mai existe trupe militare și baze străine și din care să fie abolită cu desăvîrșire politica de forță și de amenințare cu forța". Și, desigur, nu poate fi apreciat decît ca deosebit de îmbucurător faptul că evoluția evenimentelor conturează tot mai mult justețea și caracterul realist al acestei orientări și al acestor obiective.Pacea și securitatea în Balcani și în Europa sînt strins legate de soluționarea politică a conflictului din Cipru. în concordanță cu poziția sa principială neabătută, România s-a pronunțat și de această dată pentru respectarea independenței, securității și integrității teritoriale a Republicii Cipru, pentru asigurarea conviețuirii pașnice dintre cele două comunități din insulă.Deși desfășurată într-un răstimp scurt, vizita a permis oaspeților un. contact nemijlocit cu unele din realitățile și preocupările constructive ale poporului nostru, față de care au avut cuvinte de caldă apreciere. Țin să subliniez — arăta în acest se’is premierul Demirel — că „poporul turc urmărește cu satisfacție eforturile depuse de România pentru pace in lume și în Balcani, precum și dezvoltarea plină de elan a României, sub conducerea eminentului și valorosului om de stat Nicolae Ceăușescu".Dialogul fertil româno-turc își va găsi continuare firească prin vizita pe care președintele Nicolae Ceăușescu urmează să o facă în Turcia — eveniment care, fără îndoială, va da un nou și puternic impuls relațiilor bilaterale, conlucrării celor două țări pe arena internațională.Salutînd cu satisfacție rezultatele fructuoase ale vizitei premierului Demirel în țara noastră, poporul român își exprimă hotărîrea de a face și de aci înainte tot ce depinde de el pentru adîncirea colaborării prietenești între România și Turcia, în folosul ambelor popoare, al păcii în Balcani, în Europa și în lume.
Ion FÎNTÎNARU

Sud, dată publicității la Saigon,stabilește încetarea activității tuturor băncilor particulare, precum și a altor instituții de credit cu caracter particular. Hotărîrea precizează că, pînă la încheierea activității lor, respectivele bănci și instituții de credit sînt obligate să reglementeze toate conturile reciproce dintre ele și operațiunile de plăți cu populația și diferitele organizații și instituții.
Guvernul francez conti

nuă consultările cu ^pre«n- tanții țărilor care au participat la reuniunea pregătitoare a Conferinței internaționale in problemele energiei, desfășurată în luna aprilie, la Paris, în vederea relansării acestei inițiative. Răspunsurile primite pînă acum la aide-memoire-ul francez care propune reluarea discuțiilor în problemele energetice și ale materiilor prime din partea celor zece partici- panți la reuniunea amintită permit să se spere că va avea loc un nou dialog.

La Geneva 3 3Vut loc 0 noua întîlnire între delegațiile sdvietică și americană, în cadrul tratativelor privind limitarea înarmărilor strategice. (S.A.L.T.), informează agenția T.A.S.S.
Mmistral de externe al* 

Greciei, Dimitrios Bitsios, și-a încheiat vizita la Copenhaga, în cursul căreia a avut convorbiri cu primul ministru, Anker Joergensen, și cu alți membri ai cabinetului danez. S-a efectuat un schimb de opinii asupra relațiilor bilaterale și a raporturilor diptre Grecia și țările C.E.E. Au fost examinate, totodată, probleme internaționale actuale, între care situația din Cipru.
Un nou val de violență s-a înregistrat la Belfast, vineri, cînd o persoană și-a pierdut viața și alte două au fost grav rănite, în cursul unor ciocniri între extremiștii catolici și protestanți.
Capitala nord-yemenită, Sanaa, a suferit de pe urma ploilor torențiale ce s-au abătut asupra sa și a zonelor înconjurătoare. Pînă în prezent, s-au înregistrat aproape o sută de morți. Pagubele produse de intemperii în capitală și în alte localități se ridică la mai multe milioane de dolari.

PERU Un apel al noului președinte al țăriiLIMA 30 (Agerpres). — Generalul de divizie Francisco Morales Bermudez. care a preluat funcția supremă a statului peruan, înlocuindu-1 pe generalul de divizie Juan Velasco Alvarado, a adresat sîmbătă un apel la unitate și înțelegere, pentru ca în Peru să guverneze justiția.Comandamentul unit al forțelor armate peruane a informat, intr-un comunicat oficial, că actul asumării președinției Republicii Peru de către generalul de divizie Francisco Morales Bermudez reprezintă o schimbare de persoană la conducerea statului și nu o schimbare a politicii generale a revoluției peruane, care are drept obiective principale eliberarea și emanciparea economică si social- politică a țării și a poporului peruan. „Revoluția peruană — se arată în document — continuă să fie plenar identificată cu postulatele nealinierii, cu cauza susținută de aceasta și cu poziția sa internațională, reafirmind adeziunea de nezdruncinat a peruanilor la principiile care o caracterizează".Pe de altă parte, postul de radio național din Lima a transmis un co

municat al Comandamentului celei de-a doua regiuni militare a Perului în care se precizează că procesul revoluționar inițiat de forțele armate, la 3 octombrie 1968, va fi continuat. S-a făcut, totodată, un apel la calm în scopul asigurării cuceririlor obținute de revoluție și pentru continuarea lor.
★într-un mesaj către națiune, pronunțat la posturile naționale de radio și televiziune din Lima, fostul președinte al Perului, generalul de divizie Juan Velasco Alvarado, a declarat că părăsește postul de conducere al procesului revoluționar de transformări inițiat în 1968 cu satisfacția de a fi pus bazele dezvoltării unui nou Peru. Mulțumind poporului, forțelor armate și de ordine ale Perului pentru sprijinul acordat în cursul acțiunii de transformare a societății peruane, generalul Juan Velasco Alvarado a solicitat cetățenilor țării să apere unitatea poporului și să nu precupețească nici un efort în sprijinul continuării procesului revoluționar de transformări inițiat în 1968 — relatează a- genția Inter Press Service.

• AEROPORT PE 
MARE. Primul aeroport din lume amplasat pe mare se află în Japonia, in apele golfului Omura. Aeroportul este construit pe o. insulă de 2,5 km lungime și 0,5 km lățime, situată la o distanță de 1,7 km de țărm. El este legat de uscat printr-un pod lung de 970 m. Pista de zbor măsoară 2 500 m lungime. Pe insulă au fost amenajate zone de staționare a a- vioanelor, precum și piste’ de manevră. Lucrarea a necesitat dinamitarea muntelui existent pe insulă ; rocile dislocate au fost aruncate in mare, pentru a lărgi suprafața de uscat. Un aeroport de același țip, însă de proporții mult mai mari, destinat curselor internaționale, va fi construit în golful Osaka.

• UN PRIM PAS. DuPă luni’ de zile de tratative, industria britanică a tutunului a acceptat, în cele din urmă, să menționeze pe pachetele de țigări conținutul în gudron a acestora, așa cum au propus, printre alte măsuri, ' autoritățile guvernamentale, în cadrul unei ample ofensive împotriva fumatului. Potrivit măsurii preconizate, țigările ar urma să fie clasificate — pentru uzul cumpărătorilor — în cinci'categorii, după gradul de nocivitate.
• ÎN CĂUTAREA CO

MORII „INVINCIBILEI 
ARMADA". în golful Tobermory, pe coasta scoțiană, a fost localizat, la o adincime de 20 de metri, unul din galioanele aparținînd celebrei flote spaniole medievale „Invincibil^V- mada". Se știe că, surprino puternică furtună, convjl. vase de război ale regelui" K, n£r, al VII-lea al Spaniei,--' pornit spre Anglia în anul 1588 să înfrunte flota britanică, a fost risipit și distrus în mare parte. Grupul de exploratori care se ocupă acum de recuperarea ga- lionului descoperit, al cărui nume rămîne încă necunoscut, presupun, pe baza anumitor indicii, că la bordul acestui vas ar putea să se găsească tezaurul ce ar fi însoțit „Invincibila Armada" în nenorocoasa ei deplasare spre coastele Angliei.

• VENEȚIA NU SE 
MAI SCUFUNDĂ ? Pot“- vit afirmațiilor lui Paolo Gatto, membru al Consiliului național italian pentru protecția monumentelor Veneției, pentru prima oară s-a remarcat în „orașul lagunelor" o scădere — e adevărat infimă — a nivelului apelor, pămîntul cîștigînd astfel pe seama mării cîteva zecimi de milimetru. Gatto vine cu precizarea că „ar fi încă prematur să se creadă că va înceta scufundarea lentă a orașului", fiind nevoie de mai mulți ani de zile pentru a se căpăta confirmarea celor constatate în momentul de față.

• NEW YORK ÎN DI
FICULTATE. De mai multe luni, marea metropolă america-- nă, pe lingă multiplele probleme cărora trebuie să le facă față, este confruntată și cu o acută criză financiară. Date statistice de ultimă oră relegă că datoriile contractate pînă în prezent de municipalitatea orașului se cifrează la 3,3 miliarde dolari, cu 500 de milioane de dolari în plus față de estimările inițiale. Evocînd gravitatea situației, autoritățile municipale își propun să înlăture o parte din deficit prin concedierea imediată a nu mai puțin de 46 000 de salariați ai municipalității — funcționari, pompieri, polițiști, lucrători ai serviciilor de salubritate.
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