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în întreaga țară se desfășoară

Adunările generale 
ALE OAMENILOR MUNCII 

înalt for democratic 
al autoconducerii muncitorești
în întreaga țară, în perioada iulie- 

august, în întreprinderile industriale, 
unitățile de construcții, transporturi, 
institutele de cercetare și inginerie 
tehnologică, întreprinderile agricole 
de stat și de mecanizare a agricultu
rii. unitățile comerciale se desfășoară 
adunările generale ale oamenilor 
muncii. Investită cm largi atribuții și 
răspunderi prin puterea Legii organi

cii și conducerii unităților socialiste 
>je stat, recent adoptată de parlamen
tul tării, adunarea generală a oame
nilor muncii constituie o instituție 
profund democratică a societății noas
tre. forul suprem al autoconducerii 
muncitorești la nivelul întreprinderi
lor și centralelor industriale, prin 
care muncitorii și specialiștii parti
cipă în colectiv la soluționarea pro
blemelor majore ale producției, exer
cită controlul efectiv asupra organe
lor de conducere.

Desfășurate acum, la jumătatea a- 
nului și a cincinalului, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii sînt che
mate să analizeze și să dezbată re
zultatele economico-financdare obți
nute în primul semestru al acestui 
an hotăritor al cincinalului, ca și mă
surile politice, organizatorice și teh- 
nico-economice ce se impun în ve
derea îndeplinirii planului pe acest 
an si asigurării condițiilor necesare 
realizării în condiții de înaltă efi
ciență a planului pe 1979. Și este nu 
numai firesc, ci și absolut necesar ca 
pretutindeni adunările generale să 
situeze în centrul atenției colective
lor acțiunile concrete ce trebuie în
treprinse în fabrici și uzine, pe șan
tiere. în agricultură, in institute pen
tru transpunerea în viață a sarcinilor 
de mare importanță subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R., pen
tru înfăptuirea neabătută a hotăriri- 
lor Congresului al Xl-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului, pen
tru asigurarea unui salt calitativ in

Aspect de muncâ din secția montaj a întreprinderii de pompe „Aversa” din Capitals
Foto : E. Dichiseanu

„Alo, Sfintu Gheorghe ! 
Aici „Electrotimișul" ! A 
ajuns cu bine utilajul ex- 

i pediat săptămîna trecută ? 
Da ? Cum funcționează ?“ ; 
„Alo, Zalăul ?“, „Alo, Bis
trița !“ ; „Alo, Filiașii !" 
etc., etc.

întreruptă adeseori de 
asemenea convorbiri telefo
nice, ce sugerau parcă un 
itinerai- dinamic prin noua 
geografie economică a 
patriei, convorbirea noas
tră cu directorul întreprin
derii timișorene „Electroti- 
miș", inginerul Arke Mar
cus. a relevat că în
treprinderea. în primul se
mestru al acestui an. și-a 
depășit planul producției 
fizice cu peste două mili
oane de lei, adică atit cit 
producea in întregime uzina 
in primul semestru al in
trării ei in funcțiune. Iar 
în cinstea marii sărbători 
naționale de la 23 August 
își propune să sporească 
aceste realizări...

— Și pentru ca imaginea 
eforturilor ce se depun aici 
să fie și mai clar relie
fată — a ținut să adauge 
Gheorghe Căleanu, secretar 
adjunct al comitetului de 
partid — trebuie să arăt 
că toți comuniștii și, ur- 
tnind exemplul lor, întreg 
loiectivul uzinei și-au pus 
la inimă, în cadrul întrece
rii in cinstea zilei de 23 Au
gust, fabricarea înainte de 
termen a instalațiilor, agre
gatelor, matrițelor destinate 
noilor întreprinderi ce se 
ridică în județele care tre
buie să atingă, la sfirșitul 
actualului cincinal, o pro
ducție industrială de zece 
miliarde lei. 

întreaga activitate productivă. Che
marea formulată de secretarul general 
al partidului la Conferința Națională 
„Să transformăm cantitatea intr-o 
nouă calitate 1“ trebuie să devină de
viza, firul călăuzitor al tuturor dez
baterilor din fiecare imitate eco
nomică.

Puternică afirmare a 
autoconducerii și autoges- 
tiunii. Sînt, desigur, cunoscute 
numeroasele măsuri stabilite în ulti
mul an. de la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii, cu privire la per
fecționarea autoconducerii și autoges- 
tiunii în fiecare întreprindere. Toc
mai în acest sens trebuie subliniat ro
lul cu totul deosebit pe care îl au 
adunările generale ca for suprem de 
conducere muncitorească în întreprin
deri, în soluționarea în cele mai bune 
condiții a tuturor problemelor econo
mice și sociale. Iată de ce se impune 
ca pretutindeni organizațiile de partid 
și comitetele sindicatelor — reamin
tim că președintele comitetului sin
dical este. în același timp, și pre
ședintele adunării generale — să ia 
toate măsurile pentru a asigura con
dițiile optime de desfășurare cu ma
ximă eficientă a adunărilor generale, 
în spiritul înaltelor exigențe ale auto
conducerii muncitorești, îndeosebi in 
prezent, cînd in toate întreprinderile 
s-a trecut la introducerea noului me
canism economics-financiar, munei- 
torii, maiștrii, inginerii, economiștii, 
toți participanții la dezbateri sînt 
chemați să arate concret ce rezerve 
există pentru sporirea producției șl a 
eficienței și ce se poate face, ce se 
angajează să facă pentru valorifica
rea lor imediată. Avem de înfăptuit 
sarcinile complexe și mobilizatoare 
asumate prin Programul suplimentar 
de dezvoltare economică și socială în 
acest cincinal și aceasta este posibil ' 
numai și numai dacă fiecare colectiv, i 
fiecare om al muncii se simte anga- , 

De stăruitoarea prezență 
a acestei preocupări în a- 
ceste „zile fierbinți" de în
trecere am avut posibilita
tea să ne convingem in 
secțiile și atelierele între
prinderii. Pretutindeni am 
întîlnit atmosfera de mun
că febrilă și, în același

tate — cu cită satisfacție 
și, totodată, cu cită pasiune 
lucrăm la realizarea acestui 
trefilor, care va fi utilajul 
numărul 1 000 de la inaugu
rarea uzinei noastre, mai 
ales că sintem cu toții con
știent! de faptul că, prin 
livrarea lui in cinstea zilei

IN SPIRITUL ÎNTRAJUTORĂRII 

TOVĂRĂȘEȘTI, COMUNISTE

...De la Timișoara 
pentru Zalău

timp, ordonată, temeinic 
organizată.

Echipa comunistului Mi- 
roliub Milicevici de la 
montaj lucra tocmai la În
cheierea operațiilor pentru 
prototipul trefilorului de 
sirmă de cupru cu dimen
siunea minimă de 0,02 mili
metri. destinat dezvoltării 
întreprinderii de conductori 
emailați din Zalău.

— Nici nu vă puteți ima
gina — ne spunea zimbind 
lăcătușul ajustor Erwin 
Bendl din această echipă, 
membru de partid de a- 
proape un deceniu și jumă-

de 23 August, vom ajuta ca 
Sălajul să atingă înaltele 
cote dp dezvoltare pe care 
i le asigură politica parti
dului. E și aceasta, dacă 
vreți să știți, una din dove
zile grăitoare ale faptului 
că întreaga țară e o fami
lie unită, in care vechea zi
cală românească „unul 
penjru toți, toți pentru 
unul" acționează ca un pu
ternic liant al coeziunii și 
unității noastre.

Un fapt dintre multele 
ce ni s-au relatat despre 
tovarășul Bendl : recent a 
cerut să fie trimis la Fi-

jat In uriașul efort de valorificare 
superioară a tuturor posibilităților de 
creștere a producției, a eficienței eco
nomice.

Practica a dovedit că o cerință e- 
sențială în vederea unei participări 
active la dezbateri este ca adunarea 
generală să se desfășoare intr-un spi
rit de inaltă exigență și combativi
tate muncitorească, revoluționară, să 
abordeze deschis, critic și autocritic 
principalele probleme ale îmbunătă
țirii activității productive ; partici- 
panții la dezbateri nu trebuie nicide
cum să se sfiască în a formula cri
tici aspre, într-uin spirilt constructiv, 
asupra unor neajunsuri^ constatate, 
implictnd și factorii de> răspundere, 
indiferent de funcția lor. Așa cum 
prevede legea, în cazul cînd aduna
rea generală consideră ca nesatisfă
cătoare activitatea consiliului oame
nilor muncii sau a unor membri al 
acestuia, conducerea organului căruia 
îi este subordonată unitatea respec
tivă este obligată să analizeze cau
zele și în termen de 15 zile să la mă
surile necesare, ce pot merge pînă la 
înlocuirea acelor membri care au 
desfășurat o activitate necorespunză
toare. Este de cea mai mare impor
tanță sublinierea făcută de secretarul 
general al partidului, ca drepturile 
și atribuțiile conferite adunărilor ge
nerale prin lege să fie efectiv exer
citate. Stă in puterea fiecărui colec
tiv ca in procesul afirmării autocon- 
duoerii muncitorești să decidă asu- , 
pra tuturor — absolut a tuturor 1 — 
problemelor majore ale activității e- 
conomice șl sociale din Întreprinderi.

Succesul adunărilor generale, re
zultatele concrete cu care se vor sol
da vor oglindi nemijlocit stilul de 
muncă al organelor și organizațiilor 
de partid, capacitatea acestora de a 
conduce, îndruma si controla întrea
ga activitate economică. Tocmai de 
aceea supunem atenției organelor și
(Continuare în pag. a Il-a) 

liași, la Întreprinderea de 
motoare electrice, utilată 
în bună parte cu agregate 
la a căror fabricare a luat 
parte, ca să vadă cu ochii 
lui cum funcționează ma
șinile de bobinat folii de 
cupru pentru condensatori. 
I s-a îndeplinit dorința, a 
fost la Filiași, a verificat 
minuțios buna funcționare 
a utilajelor și s-a întors cu 
inima plină de satisfacție.

— Pentru Filiași lucrăm 
acum și noi — ne spunea, 
reluînd parcă firul convor
birii, comunistul Gheorghe 
Streinu, șeful unei echipe 
fruntașe de sculeri-matri- 
țeri. Realizăm matrițe au
tomate de foarte mare 
complexitate, adevărate 
microuzine. Ne străduim 
ca, în cinstea zilei de 
23 August, să le livrăm la 
timp și de cea mai bună 
calitate. Și lucrăm nu nu
mai pentru Filiași, ci și 
pentru Combinatul indus
triei grele din Bistrița și 
pentru multe altele din 
„județele celor zece miliar
de", unde produsele „Elec- 
trotimiș" duc mesajul nos
tru de gind și faptă comu
nistă, pe care, în chip fi
resc, îl punem sub semnul 
zilei de 23 August...

O atmosferă specifică, da 
intensă întreoere socialistă. 
O atmosferă dominată — 
ca de un elocvent simbol 
sonor — de neîntreruptele 
apeluri telefonice : „Alo. 
Zalăul ! Al_o, Bistrița ! Alo. 
Sfintu Gheorghe !...“

Victor BtRLADEANU

VEȘTI DIN 
ÎNTRECERE

LA HIDROCENTRALA „POR
ȚILE DE FIER" s-a înregistrat 
cel de-al 4-lea miliard kilowatt- 
oră energie electrică produs de 
la începutul anului. 170 000 000 
kWh din această cantitate fiind 
realizați peste olan.

COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII 
MINIERE BAIA DE ARIEȘ, 
județul Alba, a realizat de la 
începutul anului o producție 
netă suplimentară in valoare de 
peste 9 milioane lei și aproape 
8 milioane lei economii la chel
tuielile materiale.

PE ȘANTIERUL COMBINA
TULUI SIDERURGIC DIN CĂ
LĂRAȘI la clclomil decanter al 
laminorului de profila mijlocii 
s-a încheiat execuția pereților 
monolit. Totodată, se lucrează 
intens la fundația de la melan- 
jatorul oțelăriei cu convertizoare 
nr. 1. De asemenea, la secția de 
confecții metalice se execută în
chiderile laterale, izolația de 
acoperiș, instalațiile electrice 
pentru forță, iluminat si venti
lație.

LA EXPLOATAREA MINIERĂ 
ROȘIA DE JIU, cantitatea 
de cărbune exiaisă tn -prima ju
mătate a acestei luni a întrecut 
de peste două ori prevederile 
de plan. în același interval de 
timp, la Beterega-vest au fost 
extrase în plus 9 700 tone de lig
nit, iar la Rovinari-est 1700 
tone. Succese de seamă s-au în
registrat și în bazinul Motru — 
la Lupoaia, Leurda Si Horăști.

PE PLATFORMA CHIMICA DE 
LA RM. VÎLCEA A FOST DATA 
O NOUA CAPACITATE IN PRO
BE TEHNOLOGICE. Este vorba 
de fabrica de clorură de etiL. pri
ma de acest fel din țară. Prin in
trarea in funcțiune a instalației, 
se va asigura producerea unei 
importante materii prime pentru 
fabricarea pesticidelor.

COLECTIVUL COMBINATULUI 
DE FIBRE Șl FIRE SINTETICE 
DIN IAȘI a obținut de la începu
tul anului o producție netă su
plimentară in valoare de 17 mi
lioane lei. îndeosebi crin creș
terea productivității muncii, al 
cărui nivel planificat a fost de
pășit în primul semestru cu 
aproape 5 000 lei pe lucrător.

SPECIALIȘTII INSTITUTULUI 
DE CERCETĂRI Șl PROIECTĂRI 
PENTRU MINEREURI Șl META
LURGIE NEFEROASA DIN BAIA 
MARE, in colaborare cu cei din 
abataje, au elaborat noi tehnolo
gii pentru exploatarea în sub- 
etaje. pentru filoanele groase, și 
în panouri scurte, pentru filoane 
subțiri. Aplicarea unor teh
nologii îmbunătățite, perfec
ționarea instalațiilor și agre
gatelor au dus în cazul pre
lucrării minereurilor de cupru, 
de exemplu, la sporirea substan
țială a producției fizice și la 
creșterea cu 25 la sută a cali
tății concentratelor, fapt ce se 
regăsește lntr-o eficientă econo
mică de 40 milioane lei anual.

Vremea instabilă impune pretutindeni bună organizare a muncii pentru

Urgentarea secerișului si depozitarea 
ÎN BUNE CONDIȚII A RECOLTEI DE GRÎU

JUDEȚUL CONSTANTA A ÎNCHEIAT RECOLTAREA GRIULUI t •
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Oamenii muncii din unitățile agricole ale județului Constanța au în

cheiat recoltarea griului.
într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

de Comitetul județean Constanța al P.C.R., se spune : Mobilizați de pre
țioasele dumneavoastră indicații, lucrătorii ogoarelor acționează în aceste 
zile pentru eliberarea terenului, executarea arăturilor, irigarea culturilor, 
recoltarea și livrarea legumelor și fructelor, înfăptuirea programului de 
dezvoltare a zootehniei, pregătirea campaniei de toamnă.

Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, că vom face tot ce depinde de noi pentru reali
zarea integrală, la un înalt nivel calitativ și cu eficiență sporită, a sarcinilor 
ce revin agriculturii județului Constanța in actualul cincinal.

IN PAGINA A ll-A : Relatări despre mersul secerișului 
in diferite județe ale țării ,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi di
mineața. in stațiunea Neptun, pe co
lonel Louis Sylvain-Goma, al doilea 
vicepreședinte al Comitetului Militar 
al Partidului Congolez al Muncii, 
prim-ministru. șef al Guvernului Re
publicii Populare Congo, care efec
tuează o vizită oficială de prietenie 
în tara noastră.

La primire au luat parte tovarășul 
Manea Mănescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, pre
cum și. tovarășii Ion M. Nicolae, 
prim adjunct al ministrului comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au participat, de asemenea. Pascal 
Bima, ministrul construcțiilor, al ur
banismului și locuințelor, și Martin 
Adouki, consilier special al primului 
ministru congolez.

Primul ministru al R. P. Congo 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros din par
tea președintelui Comitetului Militar 
al Partidului Congolez al Muncii, pre

Ministrul relațiilor externe și cultelor al Republicii Argentina

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-amia- 
ză, in stațiunea Neptun, pe viceami
ralul Oscar Antonio Montes, minis
trul relațiilor externe și cultelor al 
Republicii Argentina, care efectuea
ză o vizită oficială în țara noastră.

La primire a participat Ștefan An-' 
drei, ministrul afacerilor externe,

A fost de față Tulio Oscar Sugasti, 
ambasadorul Argentinei la București.

In cadrul întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de evoluția 
pozitivă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și Argen
tina, precum și dorința de a dezvolta 
și dinamiza aceste raporturi, de a fo
losi, in acest scop, mai eficient lar
gile posibilități oferite de economiile 
celor două țări pentru lărgirea 
schimburilor comerciale și a coope
rării în domeniul economic. S-a sub
liniat că promovarea și extinderea 
raporturilor de prietenie și colabora
re între România și Argentina ser
vesc intereselor celor două popoa
re, cauzei păcii și înțelegerii în lume. 

ședintele Republicii Populare Congo, 
generalul Joachim Yhomby-Opango.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Joachim Yhomby-Opan
go salutul său călduros și cele mai 
bune urări de bunăstare poporului 
prieten congolez.

în timpul întrevederii au fost evo
cate bunele relații de prietenie și co
laborare care se dezvoltă între parti
dele, țările și popoarele noastre, pre
cum și importanța hotărîtoare pe care 
au avut-o pentru evoluția ascendentă a 
raporturilor româno-congoleze vizita 
în Republica Populară Congo a to
varășului Nicolae Ceaușescu, con
vorbirile și înțelegerile la nivel înalt. 
A fost manifestată, totodată, dorința 
reciprocă de a adinei și diversifica 
aceste raporturi în spiritul înțelegeri
lor convenite, in folosul și spre bi
nele popoarelor român și congolez, 
al cauzei păcii, înțelegerii Si colabo
rării internaționale.

In cadrul schimbului de vederi con
sacrat unor probleme actuale ale vie
ții internaționale a fost reafirmată 
hotărîrea celor două țări de a inten
sifica conlucrarea între ele ne arena 
mondială pentru a-și aduce contri
buția la soluționarea. în interesul po
poarelor, a marilor probleme care

în cadrul schimbului de păreri pri
vind viața internațională, s-a mani
festat voința celor două țări de a 
lărgi conlucrarea lor și in domeniul 
politicii externe , de a contribui la 
consolidarea păcii, înțelegerii și coo
perării între națiuni, . la promovarea 
unor relații interstatale bazate pe 
egalitate in drepturi, pe respectarea 
independenței, suveranității, nea
mestecului în treburile interne, pe 
dreptul fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta potrivit propriilor sale 
năzuințe și aspirații.

în cursul^ convorbirilor s-a subli
niat necesitatea intensificării efor
turilor politico-diplomatice pentru 
reglementarea pe cale pașnică, prin 
negocieri, a conflictului din Orientul 
Mijlociu care să ducă la statornici
rea unei păci drepte și durabile, pen
tru stingerea prin tratative a tuturor 
stărilor de conflict și încordare in
terstatale, pentru realizarea de mă
suri concrete în domeniul dezarmării, 
și în primul rînd al dezarmării nu-' 
cleare. 

confruntă omenirea, la lupta pentru 
înlăturarea definitivă a vechii politici 
imperialiste, colonialiste și neocolo
nialist©. pentru lichidarea rasismului 
Si apartheidului, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice si politice 
internaționale, a unor relații inter
statale bazate pe egalitate in drep
turi. respectarea independentei și su
veranității naționale, neamestec în 
treburile interne, care să asigure 
afirmarea liberă a aspirațiilor de pro
gres economic și social ale fiecărei 
națiuni.

în legătură cu situația din Africa, 
«a fost subliniată necesitatea reglemen
tării diferendelor care există între 
unele state de pe acest continent de 
către africani, fără nici un amestec 
din afară, a întăririi unității și soli
darității țărilor africane pentru dez
voltarea lor suverană și independentă. 
O atenție deosebită a fost acordată 
problemelor legate de dezvoltarea 
economică și socială de sine stătă
toare a țărilor africane, pe baza va
lorificării bogățiilor lor naționale, a 
potențialului uman de care dispun, 
extinzînd colaborarea echitabilă cu 
toate țările lumii.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

A fost relevat, de asemenea, inte
resul României și Argentinei de a ac
ționa, atit în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, în „Grupul celor 77", 
cit și în diferite organisme interna
ționale, pentru ca, impreună cu alte 
state în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, să se ajungă la conve
nirea unui program menit să ducă la 
lichidarea subdezvoltării, la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale, care să asigure un pro
gres mai rapid al țărilor în curs de 
dezvoltare, înfăptuirea năzuințelor de 
progres și bunăstare ale tuturor po
poarelor.

în încheiere, ministrul relațiilor 
externe al Argentinei a arătat că 
primirea sa de către președintele 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile pe 
care le-a avut constituie o onoare 
pentru el, o expresie a sentimentelor 
de prietenie și respect existente în
tre cele două popoare.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.
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DIVERS
I 7“
' Arheologică
| Specialiștii muzeului „Dimi- 

trie Cantemir“ din Huși au 
I început lucrările la șantierul 

arheologic Lohan, in punctul de 
la Vadul Teiului. Aici a fost 

I descoperită o așezare cu bogate 
și variate mărturii specifice 
culturii Cucuteni. Intre altele, 
a fost scoasă la iveală o ne- 

Icropolă din epoca bronzului.
Descoperirea prezintă o deose
bită importanță documentară 

I pentru studierea acestei epoci
îndepărtate din istoria patriei.

i Li s-a 
schimbat 

! macazul...
In loc Bă vegheze la buna des- 

’ fășurare a traficului de mărfuri, 
Iașa cum le erau îndatoririle de 

serviciu, „revizorii" P. Apetrei 
și B. Ștefan din stația C.F.R. 

I Bacău se ocupau cu treburi de
loc onorabile. Prin multe din 
vagoanele de pe liniile de ga- 
rare își virau nasul, dar și mina 

I lungă. „Agoniseau" fără să 
aleagă : băuturi, articole electri- 

1 ce și de sticlărie, conserve de 
tot felul. Ce nu puteau consuma 

I pe loc, duceau acasă. Prinși 
| asupra faptului, celor doi lăcă

tuși de revizie li s-a... schimbat 
■ macazul și au fost trecuți pe 
I linia răspunderii penale in fața 
• instanței de judecată.

I La drumul
| mare
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

In seara zilei de 13 iulie a.c., 
în apropierea comunei Mărașu 
din Insula Mare a Brăilei, s-a 
întimplat un fapt ieșit cu totul 
din comun. Tirziu, după termi
narea lucrului pe cîmp, o parte 
dintre mecanizatorii care lu
crează la fermele Zatna șl 
Mărașu se deplasau către casă 
in două remorci. La punctul de 
trecere Țăcău au fost opriți 
de Jan Zevedei, Gh. Baltă și 
șoferul Petre Frigioiu, din lo
calitate, toți trei beți morți. Ce 
doreau? Să împrumute bani de 
la mecanizatori. De ce? Ca să 
poată continua cheful început 
de dimineață. Intervenind, șeful 
fermei Zatna a fost bruscat și 
insultat. Acestea fiind faptele, 
așteptăm răspunsul și măsurile 
organelor in drept.

Mielul 
si trenul•

O Intimplare ciudată. Dar șl 
tragică in același timp. După 
cum ne semnalează corespon
dentul nostru» pentru județul 
Alba, Stefan Dinică, cetățeanul 
Augustin Clobanu din satul 
Valea Lungă supraveghea ani
malele din gospodăria proprie 
— un cal, o vacă și un miel. Se 
afla cu ele in apropierea căii 
ferate. Deodată, la trecerea unui 
tren, mielul s-a speriat și a 
început să alerge printre șine, 
lncercind să-l salveze. A. C. a 
uitat de primejdie, pierzindu-și 
viața.

La locul lui

I
I

La cel 24 de ani ai săi. Liviu
Gușă din localitatea Dumitra 

I (Bistrița-Năsăud), deși are cali- 
Ificare de sudor, meserie cu mare 

căutare în județ, precum și o 
familie de întreținut, o ține 

I morțiș ; „N-am găsit pină acum
un loc cum se cuvine pentru 
mine". Nici la grupul de șantie- 

Ire, nici la fabrica de materiale 
de construcții, nici la exploată
rile miniere din Baia Borșa, nici 
la... Dar nici cind, cu chiu cu 

I vai, incepe să lucreze intr-un 
| loc, nu face purici prea mulți.

Ultima dată a „rezistat"... 12 
■ zile, după care, profitind de 

I lipsa de acasă a surorii sale din
Bistrița, i-a golit acesteia apar- 

| tamentul de tot ce a găsit mai 
| valoros, transformîndu-se în ne

gustor ambulant de lenjerie, 
■ veioze, vaze de flori, taclmurl...

Apoi, cu banii încasați, a ținut-o 
tot într-un chef prin localurile 

I publice pină la ultimul leu.
Acum cică regretă ce-a făcut, 
dar se plinge din nou că nu gă- 

Isește „un loc cum i se cuvine".
E timpul să fie pus la locul lui.

I
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I
I
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| Fără stăpîn? |
IPe malul Oltului, in fața ho- ■ 

telului „Vîlcea", chiar lingă un I 
„monument" placat cu faiânță

| arsă, care adăpostește un simplu | 
| recipient de apă, se află o I 

baracă obișnuită- din lemn. Cei
I care au curiozitatea să se uite I
I pe ușa barăcii (de altfel larg |

deschisă) văd înăuntru un

I „tablou" puțin obișnuit : zeci de I
saci de hîrtie umpluți cu ci- |
ment și alte materiale de con-

Istrucție. Unii dintre saci sînt fă- j 
cuți ferfeniță, iar conținutul im- | 
prăștiat prin jur, în timp ce alții

Iau rămas încă întregi. Ale cui I 
sînt aceste materiale, recipientul | 
uriaș, tuburile din metal ui-

| tate și ele aici, nu am putut afla. I 
! Ceea ce am aflat este faptul că | 

aceste materiale, ca și baraca,
I au o vechime de circa doi ani t
I și că ele nu sînt revendicate de I 

nimeni. Să nu aibă proprietarul

I nevoie de ele acum, cind unele | 
șantiere simt lipsa materiale- I 
lor de construcție ?

Rubricâ realizată de
Gheorqhe GRAURE
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

FRONTUL SECERIȘULUI AVANSEAZĂ 
SPRE JUDEȚELE DIN ZONA A DOUA 

Se impun de la început ritmuri intense 
la recoltarea, transportul și depozitarea producției

TIMIȘ:

în competiție tu timpul și... vremea
„Săptămîna încheierii recoltării 

griului" este imperativul sub care se 
desfășoară. începînd de luni. întreaga 
activitate a combinerilor. celorlalți 
mecanizatori, țăranilor cooperatori $i 
specialiștilor <jih agricultura iudețului 
Timiș. Comandamentul județean, fă- 
cind bilanțul activității la seceriș, a 
stabilit noi măsuri pentru organi
zarea întrajutorării între unități. înlă
turarea operativă a defecțiunilor me
canice, intensificarea transportului șl 
depozitării recoltei în bazele de re
cepție etc. Sînt măsuri de natură să 
asigure folosirea cu maximum de 
randament a tuturor combinelor și 
celorlalte mijloace mecanice utilizate 
în campanie.

Cele stabilite se aplică cu rigurozi
tate. în multe locuri se realizează 
ritmuri intense la seceriș. în ultimele 
3 zile, în întreprinderile agricole de 
stat și cooperativele agricole grîul a 
fost recoltat de pe mai bine de 30 000 
hectare. Realizări deosebite au obți
nut combineril de la întreprinderile 
agricole de stat Banloc, Recaș, Lieb- 
ling, Teremia, Sag, precum și me
canizatorii care lucrează în unitățile 
din cadrul consiliilor intercooperătiste 
Lovrin, Tormac, SacOșu Turcesc, Deta, 
Jebel și Varia?, care pină acum au 
Bt.rîns grîul de pe 50—70 lă Sută din 
suprafețele cultivate. Secretul acestor 
rezultate îl constituie buna orga
nizare a muncii pe toată durata zilei, 
spiritul de răspundere cu care acțio
nează comuniștii, toate cadrele de

V1LCEA:

Măsuri diferențiate
Diversitatea pedoclimatică a ju

dețului Vîlcea — ne spunea tovară
șul Gheorghe Gheorghe, secretar al 
Comitetului județean Vîlcea al 
P.C.R., președintele U.J.C.A.P. — 
are o influență deosebit de mare 
asupra maturării griului și, im
plicit, asupra timpului afectat re
coltării. Dacă in zona de sud 
coacerea este mai înaintată și s-a pu
tut trece cu toate forțele la seceriș, 
în alte 11 cooperative agricole de 
producție din nordul județului grîul 
este încă necopt și, deci, nu s-a pu
tut începe recoltatul. Pornind de la 
aceste condiții, în ultima ședință a 
comandamentului județean pentru a- 
gricultură au fost stabilite o seria 
de măsuri care să asigure în tot ju
dețul încheierea recoltării In cel 
mult 14 zile.

S-a asigurat deplasare*  forțelor 
mecanice spre unitățile cu mari su
prafețe cerealiere, pentru ca, termi- 
nînd mai repede strîngerea păroase
lor, acestea să fie imediat comasate 
în lanurile unităților unde coacerea 
griului este întirziată. Așa se expli-

Arhitectură nouă pe calea Dorobanți 
din Capitală cancer pulmo-de a face

(Urmare din pag. I) 
organizațiilor de partid, consiliilor 
oamenilor muncii, tuturor participan- 
ților la adunările generale citeva sar
cini economice concrete, imediate in 
lumina indicațiilor stabilite la recen
ta Plenară a C.C. al P.C.R.

Producția fizică — reali
zată integral, în condiții de 
înaltă eficiență. In intrePrin- 
derile industriale accentul se va pune 
pe examinarea modului în care s-au 
îndeplinit sarcinile de plan și anga
jamentele pe primul semestru, și, în
deosebi, pe identificarea resurselor și 
stabilirea de măsuri concrete prin 
care, în semestrul II, să se asigure : 
realizarea și depășirea producției 
nete, cu respectarea strictă a sorti
mentelor și a volumului producției 
fizice, prin valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor ; fo
losirea deplină a capacităților de pro
ducție, ridicarea gradului de utiliza
re a mașinilor și utilajelor ; reduce
rea cheltuielilor de producție și. in 
primul rînd, a cheltuielilor materia
le, prin introducerea unui regim se
ver de economii șl lichidarea orică
ror forme de risipă ; reducerea con
sumului de combustibil, energie, me
tal, de materii prime și materiale ; 
ridicarea nivelului tehnic Si calitativ 

conducere, specialiștii si mecanizato
rii. „Noi am grupat cele 39 de Com
bine în trei formații — ne spune ing. 
Nicolae Rămneanțu. directorul I.A.S. 
Liebling. De ele răspund, în mod con
cret, alături de mine, inginerul șef și 
șeful sectorului de chimizare. în 
timpul prînzului. combinerii sînt înlo- 
cuiți, prin rotație, de mecanicii de 
întreținere, aflați și ei în cîmp. Aș 
mai adăuga aprovizionarea la capul 
locului cu carburanți, descărcarea di
rect în autocamioane a griului recol
tat și alte măsuri care ne-au permis 
să depășim zilnic viteza de lucru pla
nificată, Pină la sfîrșitul săptămînii 
vom termina recoltatul pe toate cele 
2 700 hectare cultivate cu grîu".

Aspecte asemănătoare privind or
ganizarea muncii la recoltat am întîl- 
nit și la cooperativa agricolă Gottlob. 
Si aici combinele lucrează din zori și 
pină seara tirziu. Președintele coope
rativei agricole, Vasile Ilieș, pe care 
l-am găsit între mecanizatorii din 
secția condusă de Mihai Citoî, tocmai 
se pregătea să urce la volanul unei 
combine în locul mecanizatorului 
care urma Să servească masa. La fel 
procedează inginerul șef și șefii de 
ferme, astfel că. pe lingă sarcinile 
Privind organizarea întregii activități 
în campanie, aceștia contribuie și în 
acest mod la grăbirea secerișului.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

că de ce, in ciuda coacerii eșalonate 
a griului, a fost totuși realizată o 
Viteză corespunzătoare lă recoltat, 
ea ajungînd în ultima perioadă la 
aproape 1000 hectare pe zi.

în vederea începerii secerișului 
fără întirziere și in celelalte zone ale 
județului, membrii comitetului jude
țean de partid și specialiștii direcției 
agricole repartizați pe consilii inter
cooperatiste, împreună cu specialiștii 
din unitățile aflate în zona submon- 
tană și colinară, verifică Zilnic sta
diul coacerii griului pe fiecare solă 
în parte, dînd semnalul de intrare a 
Combinelor în lan, acolo unde sînt 
întrunite condițiile de recoltare.

Paralel cu strîngerea păioaselor, o 
grijă deosebită se acordă pregătirii și 
însămințării suprafețelor planificate 
cu culturi succesive. în acest scop, 
lucrările au fost organizate în două 
schimburi, urmărindu-se zilnic res
pectarea graficelor stabilite la nive
lul fiecărei cooperative agricole, toc
mai spre a se putea interveni prompt 
și competent pentru înlăturarea ne
ajunsurilor. Tot în două schimburi

Coadă Ia agrement?
Am mers și noi la pă

durea Dragomira din ime
diata apropiere a Comu
nei Măgurele. Am văzut 
ștrandul — o frumoasă 
fișie de plajă întinsă, la 
marginea Capitalei, pe 
malul Argeșului; am vă
zut pădurea, unitățile co
merciale și locurile de 
popas. Și am mai văzut 
la complexul comercial 
amenajat de cooperația 
de consum din localitate 
Un lung șir de oameni 
care așteptau sub arșița 
soarelui să le vină ria
dul să cumpere... apă mi
nerală, bere, sucuri, Să 
stai o dată la rînd să Cum
peri apă — treacă, mear
gă. Dar miile acelea de 
oameni erau nevoiți să 
stea la rînd de două ori. 
O dată, să cumpere sticla 
plină, a doua oară să dea 
sticla goală și să-și înca
seze garanția.

L-am căutat pe pre
ședintele cooperativei din 
Măgurele, dar președinte
le — nicăieri. Nu era nici 
un merceolog, nici urmă 
de om învestit să facă 
control și ordine în acel 
complex de agrement din 
pădurea Dragomira.

Am pătruns mal adine 
în pădure și ce să vezi ? 
Pe alocuri părea că nin
sese acum, in puterea

al tuturor produselor, prin accele
rarea procesului de asimilare, moder
nizare. Înnoire șl tipizare a produse- 
lor. introducerea de noi tehnologii 
moderne și perfecționarea celor exis
tente, respectarea cu strictețe a disci
plinei tehnologice și întărirea contro
lului de calitate ; creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, com- 
pletîndu-se programele prioritare sta
bilite, in acest sens, cu noi măsuri ; 
întărirea disciplinei contractuale în 
livrarea produselor și utilajelor ; 
realizarea planului la export, crește
rea competitivității produselor Si va
lorificarea avantajoasă a mărfurilor 
exportate, respectarea cu strictețe a 
contractelor încheiate cu partenerii 
externi și livrarea de produse in 
condițiile cerute de beneficiari ; re
ducerea continuă a importurilor prin 
asimilarea și folosirea materiilor pri
me și materialelor din țară ; realiza
rea prevederilor din programele ela
borate și aprobate de adunările ge
nerale din semestrul I a.c., privind 
trecerea la reducerea săptămînii de 
lucru, în condițiile realizării și de
pășirii sarcinilor de plan la toți in
dicatorii.

Fiecare obiectiv econo
mic — la termen în func
țiune. In unitățile de construcțli- 
montaj se va acorda atenție măsuri

prelungite a fost organizată activita
tea și in cadrul bazelor de recepție, 
creîndu-se astfel condiții de preluare 
operativă și integrală a griului livrat 
de unitățile agricole. Prin toate a- 
ceste măsuri s-au creat condiții pen-

VASLUI:

în aceeași zi
*

Comandamentul județean Vaslui a 
luat măsuri operative pentru ca toa
tă producția de grîu recoltată să fie 
transportată și depozitată în aceeași 
zi. în acest scop, în fiecare seară, la 
comandamentul județean este anali
zat modul în care decurge transpor
tul recoltei și, în funcție de situația 
concretă, se iau măsuri eficiente 
pentru a doua zi.

O experiență bună au dobîndit u- 
nitățile agricole din consiliul interco- 
operatist Șuletea. Aici, transportul 
griului se face eșalonat. în funcție 
de gradul de umiditate. Grîul recol
tat dimineața si seara tirziu. cu umi
ditate mai mare, se depozitează in 
arioaie. unde țăranii cooperatori lo
pătează pină la limita prevăzută 
pentru livrare și înmagazinare. Ace
leași echipe de țărani cooperatori sînt 
permanentizate pentru încărcare-des- 
cărcare. Transportul se face în coloa
nă și sub îndrumarea șefului conta
bil din fiecare imitate. Pentru a se 
evita aglomerația la baza de recep
ție, s-a luat măsura ea seara să fie 
încărcate mijloacele de transport 
pentru a putea fi la prima oră a di
mineții la baza de recepție. în con-

CARAȘ-SEVERIN:

Drumuri prea
Timpul prielnic din ultima perioadă 

a permis declanșarea secerișului griu
lui si în județul Caraș-Severin. For
țele mecanice si umane au fost con
centrate cu precădere în lanurile 
unităților din zonele de cîmpie si 
luncă si. începînd de duminică, bătă
lia pentru nîinea cea nouă se des
fășoară cu intensitate si în cooperati
vele agricole din zona colinară. Că 
urmare, pînă în seara Zilei de 20 iu
lie grîul a fost strîns de pe 46 la sută 
din suprafața cultivată.

Dacă secerișul se desfășoară în 
bune condiții, se constată unele deca
laje între ritmul recoltării si livrarea 
griului la bazele de recepție. Și in 
această privință există diferențieri 
de la o unitate la alta. în cooperati
vele agricole Iam, Răcășdia. Fizeș. 
Vfănluț. Zlatita. printt-o bună or
ganizare, transportul griului din 
cîmp la baze și în magaziile proprii 
se desfășoară corespunzător prevede
rilor, unitățile respective livrînd can
tități însemnate la fondul de stat, 
Deși au condiții similare șl au 
început secerișul concomitent sau 

verii. Ne-am lămurit pe 
dată ; ninsese cu coji de 
Semințe de dovleac. La 
fiecare cap de potecă și 
în fiecare poiană numai 
ce vezi negustoreselm 
acelea foarte bine bron
zate. cu sacoșa plină, în- 
demnîndu-te :

—- Un leu basculanta de 
bomboane agricole 1 Un 
leu basculanta.

Firește, „basculanta" e 
mina ei.

înflorește și comerțul cu 
floricele, ba am zărit 
chiar si o persoană care 
vindea limonadă „de 
casă" dintr-un bidon de 
lapte : un leu paharul. Iar 
persoana aceea, ca bază 
materială, avea un singur 
pahar... Nici un inspec
tor al domeniului pu
blic nu s-a alarmat 
pînă acum pentru grăme
zile de cornete. Pachete și 
alte obiecte care au îm- 
Pînzit pădurea, nici un 
inspector comercial Se 
Pare că nu cunoaște dru
mul spre Dragomira.

Un loc de agrement 
Situat la 10 km de Bucu
rești — unde nu se poate 
ajunge decît cu autobuzul 
sau autoturismul — ar fi 
de așteptat, firește, să 
aibă și Un loc anume Pen
tru parcat mașinile. Așa 
cum există la Băneasa. la

Snagov, Mogoșoaia. Buda 
ș.a.m.d. Dragomira n-are 
insă loc de parcat Si 
atunci ? Mașinile sînt 
„parcate" pe marginea șo
selei. blocind circulația, 
sînt trase pe drumurile de 
pămint. pe unde coopera
torii intră cu căruțele 
să-și culeagă legumele, 
Sint împinse puțin cite 
puțin în grădinile de zar
zavat, în. holdele coopera
torilor, Prăpădind recolta. 
Ca să preîntîmpine ase
menea situație. Cu puțin 
timp în Urmă. primăria 
comunei a luat o măsură 
drastică : cîteva tractoare 
au traș brazde adinei pe

Pentru fiecare locuitor 
al Sloboziei, odată cu so
sirea nopții încep chinu
rile pricinuite de roiurile 
de țînțari, Cu greu poți 
să scapi de înțepăturile 
lor, indiferent de măsu
rile pe câte le iei. Și a- 
ceasta pentru că „țînțarii 
de Slobozia" au devenit 
imuni in fața insecticidu
lui „Universal".

în fața acestei situații, 
edilii orașului au’ luat 
măsura de combatere, 
prin mobilizarea tuturor 
factorilor cu atribuții în 
acest domeniu la ședin
țe. Care ședințe, e drept, 
au avut loc pe fondul so-

Țînțarii... imuni Ia ședințe

lor ce se Impun pentru : recuperarea 
răminerilor în Urmă în realizarea 
programului de investiții ; scurtarea 
termenelor de intrare in producție a 
noilor capacități și darea în folosință 
a obiectivelor social-culturale ; îm
bunătățirea calității lucrărilor, apli

ADUNĂRILE GENERALE 
ALE OAMENILOR MUNCII
carea In proiectare șl în execuția In
vestițiilor a soluțiilor de inginerie 
tehnologică și de construcții care să 
conducă la creșterea eficienței inves
tițiilor ; reducerea volumului con
strucțiilor, prin extinderea utilizării 
prefabricatelor, îndeosebi a celor u- 
șoare, precum și a unor materiale 
ieftine ; introducerea pe scară largă 
a mecanizării lucrărilor, folosirea ju
dicioasă a parcului de mașini și uti
laje, extinderea acordului global, a- 
sigurîndu-se lucrul în două schim
buri la utilajele de excavat sl trans- 

tru executarea 
tor a recoltării 
lalte lucrări.

in ritm corespunză- 
grîului și a celor-

Ion
corespondentul „Scinteii"

STANC1U

siliul amintit, pînă acum au fost 
transportate în bazele de recep
ție 1 200 ton|B de grîu. depăsindu-se 
zilnic graficfcle planificate, și există 
condiții ca pină la încheierea acestei 
săptămîni 5s la sută din planul de 
livrare să 7ie realizat. De la Vasile 
David, șeful bazei de recepție, aflăm 
că, prin mfeeanizarea descărcatului și 
organizarea, preluării griului în trei 
schimburi, (staționarea mijloacelor de 
transport s-a redus la minimum, 
ceea ce permite utilizarea lor cu 
randament sporit. Asemenea inițiati
ve și acțiuni au fost întreprinse si în 
consiliile intercooperatiste Zorleni 
și Fălciu, unde secerișul se desfășoa
ră din plin. Aici au fost concentrate 
în aceste zile pline, din alte zone 
ale județului, mijloace tehnice pen
tru a grăbi secerișul, astfel ca săp
tămîna următoare, pe măsura Înche
ierii recoltării, toate forțele meca
nice dirt aceste consilii intercoopera
tiste să fie deplasate în sprijinul 
unităților agricole situate In centrul 
și nordul ^Județului.

Crăciun LALUCI 
corespondentul „Scinteii" 

y

întortocheate
chiar mai devreme, cooperatorii din 
Rartina, unde griul a fost cules de pe 
30 la sută din suprafața cultivată, au 
transportat la bază doar 4 la sută 
din cantitate» prevăzută; cei din Ma- 
coviște, care au recoltat griul de pe 
56 la sută c6n Suprafață, au livrat 
doar 5 la sută din cantitatea prevă
zută, iar cei de la Surduc numai 11 
la sută.

Cum se explică această situație ? 
Cantitatea de urlu recoltată zilnic nu 
depășește capacitatea de transport. 
Dimpotrivă, urșde există o bună or
ganizare a transportului, griul este 
pus lă adăpost fără întîrziere. Dar 
conducerile un(pr unități agricole 
transportă grîul mai întii în maga
ziile proprii pentru a. fi selecționat, 
practică ce duce*  la cheltuieli. supli
mentare cu transportul dintt-o ma
gazie în alta, imobilizează forță de 
muncă și, ceea ce este mai grav, 
întirzie mult livrarea cantităților că
tre bazele de rectepție.

Nicolae CATANA
corespondentul „Scinteii"

marginea drumului din
spre grădini .și holde. Pro
blema parcajului rămîne 
insă nerezolvată.

Este absolut., necesar ca 
organele de ‘resort, din 
sectorul 6, împreună cu 
cooperația de consum, cu 
primăria din Măgurele, 
să-și unească forțele atit 
pentru a pune ordine In 
ceea ce privește agremen
tul bropriu-zi» din pădu
rea Dragomira. cit șl pen
tru amenajarea cu forte 
proprii a unui perimetru 
de parcare. Loc e destul.

Gh. GRAURE

nor al unui avion ce îm
prăștia o substanță capa
bilă să scape orașul de 
țînțari. Dar la numai cî
teva ore după această 
amplă acțiune, să vezi și 
să nu crezi; țînțarii se 
simțeau tot la largul lor, 
măcinînd orele de odihnă 
ale cetățenilor. Ce-i de 
făcut ? Iată una din so
luții : eliminarea totală a 
apei din Subsolurile unor 
blocuri, care au devenit 
veritabile „incubatoare" 
din care ies zilnic milioa
ne de țînțari.

Mihal VIȘOIU 
corespondentul „Scinteii"

port și în trei schimburi la cele pen
tru montaj ; aplicarea de tehnologii 
de execuție cu randament înalt și 
mare productivitate ; gospodărirea 
judicioasă a resurselor materiale, 
combaterea risipei și lipsei de grijă 
fată de avutul obștes.c, calificarea și 

ridicarea nivelului de pregătire pro
fesională a muncitorilor. îmbunătă
țirea organizării muncii și a folo
sirii forței de muncă ; intensificarea 
ritmului de montaj.

Disciplină și punctuali
tate în transporturi.In uniu_ 
tile de transporturi și telecomunica
ții, dezbaterile și măsurile stabilite 
să fie orientate cu precădere în di
recția : îmbunătățirii regularității și 
creșterii siguranței circulației ; aco
peririi integrale si la timp a nece

La seceriș, pa ogoarele C.A.P. Vadu Săpat, județul Prahova
Foto: S. Cristian

Cunosc tinerii pericolul fumatului ?

bronșitele cronice

— Stimate tovarășe prof. dr. ION 
CHIRICUȚĂ, sinteți directorul Insti
tutului oncologic din Cluj-Napoca și 
de trei decenii unul dintre oamenii 
de știință angajați in lupta cu una 
dintre cele mai grele boli. Vă propu
nem o convorbire despre consecin
țele nefaste ale fumatului pe baza u- 
nor concluzii rezultate din literatura 
mondială de specialitate, din expe
riența dv clinică-operatorie și din 
anchetele medico-sociale efectuate 
pe această temă la Cluj-Napoca.

— Probabil că unii cititori vor ex
clama plictisiți: „iarăși un articol des
pre fumat și cancerul pulmonar" 1 
Dar chiar cu riscul de a plictisi, noi, 
medicii, ca șl dv, ziariștii, sîntem mo
ral și civic obligați de a reveni asu
pra acestei problematici, asupra pa
tologiei determinate de fumat. Pen
tru că de la bun început atragem a- 
tenția că fumatul îndelungat de ți
gări determină în mod obligatoriu nu 
numai apariția cancerului pulmonar, 
dar este răspunzător și de apariția 
și evoluția progresivă a foarte mul
tor boli, ca, de exemplu, infarctul 
miocardic, arteritele (inflamația ar
terelor cu strîmtarea progresivă a ca- 
librelor acestora), ‘ 
iritative. zise și 
tabagice, gastri- 
tele cronice iri
tative. fenome
nele de intoxi
cație cronică cu 
bioxid de , car
bon ș.a,

— Ce factori 
determină noci
vitatea țigării ?

— Efectul dă" 
unător poliva
lent ăl ftirrtiitu- 
lul este deter
minat de exis
tența unor sub
stanțe nocive ce 
rezultă în timpul 
arderii țigării și. 
consecutiv, al ihhalăril acestor sub
stanțe toxice. Nicotină, substanță al- 
caloidă ce se găsește în foile de tutun, 
este „responsabilă" de declanșarea sau 
agravarea unui infarct miocardic, 
după cum bioxidul de carbon și oxi
dul de carbon rezultate din arderea 
mai mult sau mai puțin completă a 
tutunului, pe lingă fenomenele de in
toxicație cronică cu aceste gaze, con
stituie un factor de risc important 
în ate.roscleroză, Suferințele stoma
cului din cauza fumatului nu pot fi 
trecute nici ele cu vederea. Greața 
determinată de nicotină este bine cu
noscută oricui își aduce aminte de e- 
fectul primei țigări fumate. Se apre
ciază că nicotină este una dintrs sub
stanțele cele mai toxice 1 la un adult 
doza mortală de nicotină injectată 
este de 60 mg (fumul unei țigări con
ține în medie 3 mg). Cantitatea de 
nicotină inhalată, ca și a altor pro
duși ce rezultă din arderea tutunului, 
este condiționată și de umezeala tu
tunului, temperatura sa de ardere, 
rapiditatea fumatului (frecvență), o- 
biceiul de a inspira profund fumul 
de țigară ș.a,

— Despre efectele nocive ale tutu
nului se pot spune șl scrie multe, noi 
insă ne-am propus să analizăm de 
această dată numai legătura dintre 
fumat și cancerul pulmonar.

— Dacă se procedează la analiza 
chimică a produselor rezultate din 
arderea tutunului găsim o mulțime 
de Substanțe cancerigene (hidrocar
buri aromate, gudroane etc,). Așa, de 
exemplu, sub formă de gaze se pun 
în evidență nitrozamine, substanțe 
puternic cancerigene, iar sub forma 
unor particule se evidențiază cel pu
țin 12 tipuri de substanțe cancerige
ne aflate în faza de aerosol, ca. de 
exemplu, metilfluorantenul, benz- 
pirenul, benzantracenul, acridine,» 
betanaftilamlne etc.

Toți oamenii de știință sînt unanim 
de acord că potențialul cancerigen ăl 
fumatului se bazează 
argumente majore :

1. Riscul 

Doen Viorel SANDU

pe următoarele

sităților de transport pentru toate 
sectoarele ; organizării raționale a 
transporturilor și optimizării aces
tora, prin extinderea mecanizării la 
operațiile de incârcare-deșcărcare și 
a transporturilor conteinerizate. pa- 
letizate și pachetizate ; utilizării in
tensive a parcului de mijloace de 
transport, accelerării ritmului de ex
pediție și sporirii vitezei comercia
le ; îmbunătățirii calității lucrărilor 
de întreținere și reparații ; reducerii 
consumurilor de combustibili și e- 
nergie ; îmbunătățirii prestațiilor de 
poștă și telecomunicații, întăririi or
dinii și disciplinei în munca între
gului personal.

Cercetare-proiectare-pro- 
ducție — pe drumul cel 
mai scurt. In lnstituteIe de cer
cetare, proiectare și inginerie tehno
logică, accentul să se pună îndeo
sebi pe i creșterea aportului cerce
tării științifice la dezvoltarea tehno
logică. introducerea progresului teh
nic, ridicarea productivității muncii și 
reducerea Cheltuielilor de producție ; 
valorificarea superioară și complexă 
a materiilor Prim® sl materialelor, 
crearea de Înlocuitori, identificarea si 
punerea in valoare a unor noi resur
se ; realizarea de mașini, utilaje si 
tehnologii moderne cu randamente 
înalte ; valorificarea licențelor achizi

nar crește cu numărul de țigări fu
mate ;

2. Incidența diferită a cancerului 
pulmonar Ia bărbați și la femei este 
corelată cu proporția diferită a fu
mătorilor din rîndul acestora ;

3. Printre foștii fumători, 
cancerului pulmonar scade 
parați® cu fumătorii;

4. p® cal® experimentală, 
rezultate în urma arderii 
(gudronul -de tutun) au 
apariția camcerelor pulmonare la ani
malele de experiență.

— Este adevărat și faptul că nu 
toți fumătorii fac cancer pulmonar, 
după cum și nefumătorii pot face a- 
ceastă boală 7

— Aceste argumente, aduse în spe
cial de fumători, pot fi contracarate 
prin următoarele două constatări :

1. Cancerul pulmonar este de 10 
ori mai frecvent la fumători față de 
nefumători, această proporție deve
nind și mai mare cind raportul se 
face față de fumătorii inveterați 
(peste 30 țigări pe zi),

2. Peste 90 la sută din bolnavii d« 
cancer pulmonar slot fumători. Sa 
uită uneori faptul Că majoritatea ne

fumătorilor care 
fac cancer pul
monar trăiesc și 
lucrează de o- 
bicei cu fumă
tori care po
luează atmos
fera, fumul fi
ind inhalat și 
de Către ne- 
tiirnători. fără 
VOia K>r. , ,

Se știa ce 
greu pot fi de
terminați adul- 
ții să abando
nez® fumatul. 
Din acest punct 
de vedere, fu
mătorii învete- 
cu drogații, ei

proporțfa 
în com-

produse 
tutunului 

determinat

sănătății, al 
Pentru aceste motive trebuie 
îndreptăm atenția mal ales a- 
tineretului spre a-1 determina 
deprindă acest obicei profund 
Mai ales, trebuie avut în ve-

rați sa aseamănă_  ___
nu mai pot renunța la viciul lor chiar 
dacă o iac cu prețul " " 
vieții. *■  
să ne 
supra 
Să nu 
nociv.
dere și faptul că cu cit un fumător 
începe să fumeze mai de tînăr, cu atit 
mai nocive sînt efectele arătate mai 
sus asupra organismului său, cu atit 
mal extinsă devine perioada de into
xicare, deci Cu atit mai mult sporesc 
pericolele,

— Ce concluzii au rezultat. în a- 
cest sens, din anchetele medico-so- 
ciale întreprinse în rindul studenți
lor 7

— Cercetări efectuate de noi. In 
cadrul institutului, pe un număr de 
2 521 studenți, unii fumători ocazio
nali, alții pwmanenți, au arătat că 23 
Ia sută din el au început să fumeze 
din curiozitate, un număr aproxima
tiv egal fumează din obișnuință, la 
22 la sută motivul declarat a fost spi
ritul de Imitație, anturajul, părerea 
greșită că astfel se simt mai inte
grați In grupul în care toată lumea 
fumează 1 O a țreia categorie de stu
denți șt studente nu au dat nici un 
fel de răspuns, nu au putut preciza, 
de fapt, motivul pentru care fumea
ză. Pe locul patru vin cei care fu
mează din motive de Încordare ner
voasă, generată fie de emoțiile unui 
examen, fie pentru depășirea momen
telor de eșec. Cei mai puțini s-au re
ferit Ia plăcerea de a fuma. Analiza 
acestor răspunsuri ne permite să fim 
optimiști, ea arătînd că o muncă edu
cativă, susținută prin demonstrații 
științifice, pentru explicarea consecin
țelor fumatului, poate duce la rezv 
tate bune. O educație în acest sen 
trebuie începută in familie și conti
nuată în școală cu exemplul personal 
din partea părinților și -a profesori
lor, educație întregită cu activități 
sportive, cu o viață sănătoasă în aer 
liber.

Convorblre consemnată de 
Elena MANTU

ționate Si dezvoltarea tehnologiilor ce 
se realizează pe bază de licențe asi
milate : scurtarea ciclului cercetare- 
proiectare-productie. prin narticiparea 
directă a personalului muncitor din 
institutele de cercetare și inginerie 
tehnologică la aplicarea în practică, 
în termene cit mai scurte, a rezulta
telor obținute.

★
Pornind de la aceste obiective 

complexe, deosebit de importante 
pentru realizarea planului pe acest 
an și pe întregul cincinal, de la aces
te sarcini aflate pe ordinea de zi a 
adunărilor generale, atit organizații
lor de partid si sindicat, consiliilor 
oamenilor muncii din întreprinderi, 
cit și conducerilor centralelor și mi
nisterelor le revin îndatoriri deose
bite. Prezenta cadrelor de conducere 
din centrale și ministere la adunările 
generale ale oamenilor muncii din în
treprinderi trebuie să ducă la stabili
rea unor măsuri concrete, practice, 
adoptate operativ, la înlăturarea tutu
ror neaiunsurilot ivite in calea rea
lizării planului, a sarcinilor economice 
stabilite de partid. Să facem totul 
pentru a asigura in fiecare întreprin
dere, în fiecare unitate economică, 
suecesul deplin al adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii, pentru 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
auioconducerii și autogestiunii. a de
mocratici noastre muncitorești !
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit eu plăcere mesajul de felicitări pe care ați avut amabilitatea 
să mi-1 adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Tunisiei.

Vă transmit vii mulțumiri și vă rog să primiți urările mele cele mai 
sincere de fericire personală și de prosperitate pentru poporul român, pre
cum și pentru Întărirea relațiilor de prietenie și colaborare care leagă in 
mod fericit țările noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Încheierea lucrărilor celui de-al lll-lea seminar 

economic româno-american

Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări , 
a Zilei Renașterii Poloniei 1

Joi «-au Încheiat lucrările celui 
de-al lll-lea Seminar economic al 
cercetătorilor din România șl S.U.A., 
organizat de Academia de științe 
sociale și politice.

Timp de patru Zile, participanții 
— cadre didactice de specialitate din 
lnvățămintul superior, cercetători, 
economiști, lucrători din comerțul 
exterior — au dezbătut diferite as*  
pecte ale relațiilor economice din
tre România si 3.U.A., evidențiind 
căile de intensificare a acestora, re

• TIMIȘ. La galeriile „Bas
tion" din Timișoara s-a deschis 
al VI-lea Salon municipal de 
artă plastică, organizat în ca
drul etapei de masă a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei". 94 de pictori amatori — 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
elevi, pensionari, gospodine 
etc. — expun lucrări de pictură, 
grafică, sculptură și artă deco
rativă, grupate sub genericul 
„Timișoara — ieri, azi, mîine". 
„Partid iubit, te cintă țara" — 
sub acest generic, un colectiv al 
bibliotecii județene a prezentat 
în stațiunile Buziaș și Calacea 
un montaj literar-muzical. Con
structorii fruntași de pe șan
tierele municipiului Timișoara 
au participat, împreună cu fa
miliile, la spectacolul intitulat 
„Odă muncii", susținut de for
mațiile artistice ale clubului 
„Constructorul". Căminul cul
tural din Otelec a găzduit sim
pozionul „înflorirea națiunii 
române și a naționalităților con
locuitoare în etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate" organizat de Comi
tetul județean de cultură șl e-

Cronica
Joi dimineață, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, a primit pe 
Francis Anthony Small, noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Noii Zeelande la București, în le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
Joi dimineață a părăsit Capitala 

ambasadorul Andrew Young, repre
zentantul permanent al Statelor Unite 
ale Americil la O.N.U., membru al 
Cabinetului președintelui S.U.A., Care 
a făcut o vizită în țara noastră la 
invitația ministrului afacerilor ex
terne.

Pe aeroportul Otopenl, oaspetele a 
fost salutat de Ilie Rădulescu. minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, membru al gu
vernului. de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Rudolph Aggrey, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Joi dimineața a avut loc festivi

tatea încheierii cursului destinat ca
drelor sindicale din țări latino-ame- 
ricane, Spania și țări africane de 
limbă portugheză, organizat de Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România la Școala 
centrală sindicală din cadrul Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu1*. Tova
rășii Cornelia Filipaș, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., și 
Păun Bratu, prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", au relevat im
portanța acestui curs, pentru 0 mal 
bună cunoaștere reciprocă, pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
solidaritate militantă dintre oamenii 
muncii și sindicatele din România și 
aceste țări.

în numele cursanților, Arnaldo 
Quiceno Larrea din Columbia a ex
primat mulțumiri Consiliului Central 
al U.G.S.R.

★
Joi s-a Încheiat ediția 1978 a 

cursurilor Internationale de vară 
intitulate „Natură șl omul in Car- 
pațli Orientali" organizate in fie
care an de Universitatea „Alexan
dru Ioan Cuza" din Iași. Tirpp de 
două săptămîni, participantii — ca
dre didactice universitare, cercetă
tori științifici șl specialiști din Da
nemarca, Grecia, Iugoslavia și Po-

BULETIN RUTIER
de la Serviciul circulație al Miliției municipiului București
ACȚIUNI EDUCATIVE 

VARIATE
Peste 120 conducători auto cu mai 

puțin de un an vechime, care au co
mis accidente, au fost invitați la ser
viciul circulație, unde s-au dezbătut 
cu ei cauzele acestora, respectiv a- 
bâterile săvîrșite de la prevederile 
legale. Cu regularitate sînt invitați 
și pietonii contravenient! la regulile 
circulației, fiindu-le prezentate filme 
cu tematică rutieră.

O inițiativă ce se cuvine a fi sus
ținută este prezentarea unor aseme
nea filme și cu prilejul spectacolelor 
cinematografice. Săptămina aceasta 
rulează astfel de filme de scurt me
traj in completarea filmelor artistice 
la cinematografele „Ferentari", „Flo- 
reasca", „Popular". „Cosmos". (De ce, 
oare, asemenea filme se programea
ză atit de rar sau aproape deloc in 
sălile centrale ?). În cinci tabere 
de pionieri și școlari din jurul Ca
pitalei — Cernica, Pustnicul, Snagov, 
Buda-Argeș și Roșu —se organizează 
concursuri „Cine știe, cîștigă !*',  pre
legeri și proiecții de filme pe teme 
de circulație.

DE CE NU AU LUAT 
PERMISUL DE CONDUCERE?

în primul semestru al anului in 
curs la serviciul circulație s-au pre- 
. cotat la examenul pentru obținerea 
permisului de conducere peste 19 000 
de persoane. Doar o treime dintre 
acestea au intrat în posesia lui, restul 
fiind aminați sau respinși. Cauzele 
principale ale nereușitei în ordinea 
frecvenței sînt: executarea incorectă 
a probelor de indemînare și depăși
rea timpului regulamentar, neacor- 
darea priorității pietonilor și autover 
hiculelor, neasigurarea la depășiri și 
ocuparea incorectă a benzii de cir
culație, pierderea controlului vola

lații care au cunoscut un nou impuls 
în urma convorbirilor și întilnirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Jimmy Carter, cu prilejul vizitei 
președintelui român in S.U.A,

★
în aceeași zi, participantii la lucră

rile simpozionului au fost primiți de 
tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 
ministru, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. (Agerpres)

zilei
lonia — au audiat prelegeri referi
toare la geologia, relieful, fauna, 
flora și rețeaua hidrografică ale Car- 
paților Orientali, la punerea în va
loare a resurselor naturale și la 
structura antropologică a populației, 
care au fost susținute de profesori 
ai universităților din Iași și Bucu
rești. Totodată, programul a mal 
prevăzut un curs intensiv de limbă 
română, vizitarea de expoziții, au
diții de concerte și spectacole de 
operă, excursii în zonele turistice 
din împrejurimi.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Bel

giei. Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat Joi după-amiază in Capitală 
o manifestare culturală. AU partici
pat reprezentanți al Ministerului Afa
cerilor Externe, ai unor instituții 
culturale șl artistice, un numeros pu
blic. AU fost prezenți Jean Bouha, 
ambasadorul Belgiei la București, 
membri ai ambasadei.

★
Ansamblul de copil din Nankin, a- 

flat intr-un turneu in țara noastră, 
a prezentat joi seara primul specta
col pe scena Teatrului „Ion Creangă" 
din Capitală. Programul a cuprins 
piese corale, creații muzicale cu un 
pronunțat specific național, melodii 
românești, precum și dansuri popu
lare și cu temă.

★
în București a fost încheiat Proto

colul de colaborare bilaterală pe anii 
1978—1980 între Consiliul ziariștilor 
din Republica Socialistă România șl 
Asociația ziariștilor din Republica 
Ghana. Documentul a fost semnat de 
Octavian Paler, președintele Consi
liului ziariștilor, și Theophilus 
Boachie Ottie, președintele Asocia
ției ziariștilor ghanezi.

(Agerpres)

In Editura politică a opârut 
revista

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI" 

nr. 4/1978

nului la schimbarea vitezelor și la 
executarea virajelor.

Atenție, așadar, la pregătire !
Șl ÎȘ1 MAI ZIC 

PROFESIONIȘTI I
Continuînd acțiunile de testare a 

conducătorilor auto profesioniști cu 
privire la cunoașterea regulilor de 
circulație, Serviciul circulație a or
ganizat o verificare la întreprinderea 
de transporturi turistice auto. Din 73 
conducători doar 18 au depășit, mi
nimul de punctaj — 40 de puncte. 
Metoda a fost extinsă și asupra con
ducătorilor care comit abateri de la 
regulile de circulație. Din 68 de con
ducători contravenienți suptiși tes
tării doar 32 au fost admiși, iar 36 a- 
minați. Ion Stan, tractorist la între
prinderea de exploatare a Metroului 
București, a întrunit doar... 5 puncte 
din 46 posibile, iar Ion Stanclu de la 
aceeași întreprindere — 18 puncte.

Fiecare "nou caz de acest fel dove
dește că obligația prevăzută la arti
colul 79 al actului normativ care re
glementează Circulația pe drumurile 
publice, potrivit căruia organizațiile 
socialiste deținătoare de autovehicule 
sînt obligate să ia măsuri pentru ri
dicarea continuă a calificării condu
cătorilor de autovehicule, este grav 
încălcată.
ZGURA RAMASA IN FILTRU...

în zorii zilei de luni, ofițerii Ser
viciului circulație in colaborare cu 
conducători auto voluntari au orga
nizat, timp de citeva ore, o acțiune 
gen „filtru" în mai multe puncte ale 
Capitalei. Au fost controlate aproape 
3 000 de vehicule. Cu această ocazie 
au fost ridicate 99 de certificate de 
înmatriculare a vehiculelor cu defici
ențe tehnice și au fost reținute in 
vederea suspendării 35 de permise 
dă conducere, al căror posesori au

duCație socialistă și Consiliul ju
dețean al oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară. (Cezar 
Ioana). • BISTRIȚ A-NASAUD. 
în cadrul celei de-a doua ediții 
a Festivalului național „Cînta- 
rea României", în comuna Bra
niște a avut loc o manifestare 
cultural-artistică intitulată „Săr
bătoarea culesului cireșelor". O 
altă manifestare tradițională, 
aflată la cea de-a 12-a ediție, a 
fost „Festivalul fanfarelor", care 
a avut loc în peisajul natural 
al dealului Hagău, comuna 
Galații Bistriței. în cadrul că
minului cultural Sleu-Odorhel, 
formațiile artistice au prezentat 
un program artistic sub gene
ricul „Poporul, Ceaușescu, 
România", după care cei mai 
mici minultori al penelului au 
oferit publicului măsura talen
tului lor într-o expoziție de 
pictură cu tema „Ritmuri con
temporane". (Gh. Crtșan). •

Cu prilejul celei de-a 34-a ani
versări a Zilei Renașterii Poloniei, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Wladyslaw Wojtasik, a oferit 
joi o recepție.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Janos Fazekas, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului. Iosif Uglar, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicolae Giosan, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Marii Adunări Naționale, Angelo 
Miculescu, Viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Neculai Aga- 
chi și Suzana Gâdea, miniștri, Ilie

tv
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9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
11.40 Corespondenții județeni transmit...
11.55 Telex
16,00 Seara Televiziunii poloneza
16.55 Rezultatele tragerii Loto
17,00 Emisiune In limba germană
10,45 Seara Televiziunii poloneze
19,20 1001 de seri : Lolek și Bolek
19,30 Telejurnal • întrecerea socialistă 

In cinstea marii sărbători t
19,50 Reportaj TV : Bulevardul oțelului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22. 

23 și 24 iulie : în |arA : Vremea va fi 
răcoroasă la începutul intervalului, apoi 
se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil 
mal mult noros în nordul și estul ță
rii, precum $1 în zonele de • deal și de 
munte, unde vor dădea ploi locale, cU

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Campionatele mondiale de scrimă

HAMBURG 20 (Agerprea). — Joi 
la Hamburg, în campionatele mon
diale de scrimă, au fost cunoscuta 
echipele finaliste in proba de sabie, 
în semifinalele competiției, echipa 
U.R.S.S. a învins Cu 9—7 selecționata 
Italiei și va intiini în finală repre
zentativa Ungariei. în cea de-a doua 
semifinală (Ungaria-România) la sfîr*  
șitul meciului scorul era egal : 8—8

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Joi, pe stadionul Municipal din

Brașov s-a desfășurat un interesant 
cuplaj fotbalistic. Iată rezultatele în
registrate : Politehnica Timișoara- 
F.C. Argeș Pitești 1—0 (0—0) :
Steaua-Universitatea Craiova 3—2

• în orașul fîlipinez Baguio s-a 
disputat a doua partidă a meciului 
de șah pentru titlul mondial dintre 
campionul lumii Anatoli Karpov și 
șalangerul său Viktor Korcinoi. Parti
da s-a încheiat remiză la mutarea 
a 29-a. Karpov a jucat Cu piesele 
albe.

fost găsiți sub Influența alcoolului. 
Printre aceștia Costache Ion de la 
Trustul de construcții Carpați, Com- 
șa Gheorghe de la I.T.A. 3 călători, 
Oprea Ion, de la I.T.A. 6 Colentina, 
care... conduceau autobuze cu călă
tori ! Întrucît și la alte citeva acțiuni 
recente de acest fel s-au depistat ca
zuri de șoferi circulînd cu vehicule 
în stare tehnică necorespunzătoare 
sau conducînd sub Influența alcoolu
lui — manifestări de iresponsabili
tate care pot duce la grave accidente 
de circulație — se impune ca unită
țile deținătoare de autovehicule, fo
rurile lor tutelare sâ ia de urgență 
măsurile tehnico-organizatorice, adr 
ministrative și educative de rigoare.

TAXIMETRIȘTI AMATORI... 
Șl NU PREA

Numai in două seri au fost depis
tați 50 de conducători auto, unii cu 
turisme proprietate personală, alții 
cu vehicule ale statului făcind trans
porturi ilegale de persoane și măr
furi. Printre ei se numără și un eco
nomist (Roșu Nicolae) de la între
prinderea de prelucrare a laptelui 
București, un profesor (Marinescu 
Toma), de la liceul din Brănești, un 
inginer de la Metrou (Drumea Ni
colae), un inginer de la I.C.M. 5 (Ca- 
danțu Alexandru), un angajat al Bi
bliotecii Centrale de Stat (Dima Ion) 
și alții care iși petrec timpul lor liber 
ca taximetriști de ocazie. Amatori — 
dar nu dezinteresați...

în afară de amenda contravențio
nală — de 300 pină la 500 de lei — 
li s-au reținut și permisele de con
ducere pentru a fi supuși testării cu 
privire la cunoașterea regulilor de 
circulație. O sesizare se trimite și la 
locul lor de muncă, pentru a fi puși 
în discuția colectivelor in care lu
crează. Deoarece cei mai mulți au 
făcut transporturi din zonele Gara de 
Nord, Universitate, Piața Sf. Gheor
ghe, spre diferite cartiere, invităm 
I.T.B.-ul să-și concentreze taxiurile 
in aceste puncte pentru a combate... 
„concurența".

IALOMIȚA. Muzeul județean 
Ialomița tn colaborare cu Mu
zeul național de istorie au re
luat cercetările arheologice din 
zona Giurgeni—Piua Pietrli, 
unde a fost situată o vestită 
așezare feudală. Elementele 
descoperite atestă o viață eco
nomică înfloritoare li? vărsarea 
Ialomițel in Dunăre, prezența 
unei populații românești foarte 
numeroase în această zonă. 
(Mihai Vișolu). • HUNEDOA
RA. în orașul Brad și la ex
ploatarea minieră Deva a avut 
loc un lectorat itinerant sus
ținut de prof. dr. P. Alexan- 
drescu-Roman și dr. Gusic Vla
dimir, colaboratori ai Comisiei 
pentru educație și Informare 
științifică a Institutului națio
nal de geriatrie și gerontologie 
București. Dintre temele supuse 
dezbaterii amintim: „Igiena
muncii — factor de asigurare 
a longevității", „Hipertensiunea 

Rădulescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R. membri ai conducerii uhor 
instituții centrale și organizații de 
masă, reprezentanți ai vieții cujtu- 
ral-artistice, științifice, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați în țiara 
noastră, alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 34-a aniver

sări a Zilei Renașterii Poloniei — 
sărbătoarea națională a poporului 
polonez — la Casa de cultură a stu
denților din Timișoara s-a deschis o 
expoziție de fotografii oferită de 
ambasada acestei țări la București. 
Cu același prilej, tot aici a «Mut loc 
prezentarea unui film documentar 
dedicat străvechii cetăți universitare 
din Cracovia.

(Agerpres)

30.10 Seara Televiziunii poloneze, a Film
artistic : „Nopți și zile" ,

22,00 Meridiane culturale ;
>2.25 Telejurnal ..
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17.00 Muzică populară românească
17,15 Seara Televiziunii poloneze 
19,05 Publicitate
19.10 Mari interpreți
19.30 Telejurnal • întrecerea socialistă 

tn cinstea marii sărbători
19,50 Radar pionieresc
20.10 Portret de scriitor : Mircea Ste- 

fânescu
21,25 Telex £
21.30 Blocnotes — informații utilitare £ 
22,00 Seara Televiziunii poloneze f 

caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice. în celelalte regiuni, a- 
versele vor fi izolate. Vînt moderat, cu 
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, iar cele maxime între 
18 și 28 de grade, local nuai ridicate. 
Izolat, condiții de grindină. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă la început, apoi 
în încălzire. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil ploii de scuițtă durată. 
Vînt moderat. -Temperatura ușor va
riabilă.

(tușaveraj, de asemenea, egal : 
64—64). Pentru a desemna cea de-a 
doua finalistă a probei a fost necesar 
un asalt de baraj, în care I. Gedo- 
vari l-a întrecut cu 5—0 pe Ion Pop, 
astfel că echipa Ungariei s-a califi
cat pentru ultimul act al competiției, 
în întîlnirea pentru medalia de bronz 
selecționata Italiei a învins cu 9—2 
pe cea a României.

• în prima etapă a campionatului 
de fotbal al Franței s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Nantes — 
Laval 2—1 ; Bordeaux — Sochaux 
1—1 ; St. Etienne ~*  Bastia 2—1 ; 
Nice — Angers 3—1 ; Lille — Nancy 
4—3; Valenciennes — F.C. Paris 2—0; 
Strasbourg — Lyon 1—0. Viitoarea 
adversară a echipei Steaua București 
în „Cupa campionilor europeni", 
echipa A.S. Monaco a fost învinsă 
la Nîmes. cu 1—0. de echipa locală,

• La Plovdiv au continuat Ieri 
întîlnirile din cadrul Balcaniadei de 
tenis. Echipa masculină a României 
a învins cu 3—0 pe cea a Turciei, 
Selecționata feminină a Rompniei a 
avut zi liberă. Alte rezultate din 
competiția feminină : Iugoslavia- 
Turcia 3—0 ; Bulgaria-Grecia 3—0.
• Turneul internațional de șah de 

la Pemik (Bulgaria) s-a încheiat cu 
un remarcabil succes al maestrului 
român Mihai Șubă, situat pe locul 
întîi din 16 concurenti. cu 10,5 puncte 
(7 victorii, 7 remize și o singură 
partidă pierdută), procentaj ce îi 
aduce a dotui notă de mare maestru.

• Jocurile din prima zi a turneu
lui internațional feminin de handbal 
de la Szeged s-au terminat cu urmă
toarele rezultate : România — Polonia 
18—18 (10—9) ; Ungaria — Olanda
27—11 (13—7) ; Iugoslavia — Norve
gia 19—14 (9—9).

A doua tragere 
„Loto-2‘* a lunii iulie
Tragerea, care va avea loc la 

23 iulie a.c. constă, după cum 
se știe, din efectuarea a 3 
extrageri — în continuare — 
fiecare de cite 4 numere. Se 
extrag în total 12 numere din 
75. Se pot obține autoturisme 
„Dacia 1300“ și mari premii în 
bani. Cîștigurile se atribuie pe 
6 categorii. Se poate cîstiga si 
cu 2 numere din 4 ale uneia din 
cele 3 extrageri și cu 3 numere 
din toate 12 extrase. Participa
rea se face pe bilete seria „R“ 
de 10 lei. completate cu una 
variantă simplă achitată 100 la 
sută sau cu 4 variante simple 
achitate fiecare in proporție de 25 
la sută. Indiferent de cota ju
cată. toate biletele au drept de 
participare la cele 3 extrageri. 
Această tragere beneficiază de 
un report de 94173 lei la cate
goria 1. Vînzarea biletelor — 
pină simbătă 22 iulie a.c.

arterială — principalul factor 
de risc", „îmbătrânirea siste
mului nervos și combaterea 
ei", „Secvențe din istoria reli
giilor". (Sabin Cerbu). • MU
REȘ. Casa armatei din Tg. 
Mureș găzduiește o expoziție 
de pictură și sculptură. Lu
crările sînt semnate de artiștii 
amatori Kelemen loan, George- 
ta Costea și loan Cepoan. (Gh. 
Giurgiu). • GALAȚI. Sînt în 
plină desfășurare „Zilele cultu
rale gălățene". în program: ma
nifestări dedicate sărbătoririi a 
2050 de ani de la formarea pri
mului stat dac centralizat și In
dependent, simpozioane, recita
luri de poezie patriotică, expo
ziții de artă plastică și de carte, 
spectacole prezentate de forma
ții artistice de amatori, montaje 
literar-muzicale, serbări în aer 
liber pe faleza Dunării și în 
pădurea Gîrboavele etc. La 
Clubul tineretului din Galați a 
avut loc o dezbatere pe tema 
„Tineretul și problemele lumii 
contemporane". (Dan Plăeșu).

TREI DECENII DE IA ÎNCHEIEREAJRIMIVI 

TRATAT DE PRIETENII ROMÂNOCEHOSIOVAC

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului federal 

al Republicii Socialiste Cehoslovace
Stimați tovarăși.
La împlinirea a 30 de ani de la semnarea primului 

Tratat de prietenie, colaborare si asistență mutuală 
româno-cehoslovac, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat si al 
Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului 
popor român și al nostru personal, vă adresăm dv„ Comi
tetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
guvernului și întregului popor frate cehoslovac cela mai 
sincere felicitări si un fierbinte salut tovărășesc.

Partidul și poporul nostru dau o Înaltă apreciere rela
țiilor româno-cehoslovace de prietenie tradițională și 
colaborare multilaterală care. în anii edificării socialis
mului. au cunoscut o amplă dezvoltare și aprofundare.

Noul Tratat de prietenie, colaborare si asistență mu
tuală. de la a cărui semnare se vor împlini în curînd 10 
ani. Declarația semnată la București în iunie 1977, ca și 
importantele înțelegeri si măsuri convenite cu prilejul 
convorbirilor fructuoase pe care le-am avut împreună, 
deschid largi perspective de extindere continuă a coope
rării româno-cehoslovace in toate domeniile, pe baza 
principiilor marxist-leniniste, ale independentei si suve
ranității naționale, egalității In drepturi, neamestecului in 
treburile interne si solidarității Internaționale, spre binele 
țărilor si popoarelor noastre, în interesul cauzei generale 
a socialismului, păcii, securității si colaborării în Europa 
și în întreaga lume.

Acest important eveniment în cronica relațiilor de prie
tenie româno-cehoslovace ne oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa dumneavoastră, stimați tovarăși. Întregului popor 
frate cehoslovac cele mai bune urări de noi si remarcabile 
succese în opera de edificare a societății socialiste dez
voltate pe pămînttil Cehoslovaciei prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe
MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși.
Cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a încheierii Tratatului 

cehoslovaco-român de prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, guvernului și întregului 
popor al Republicii Socialiste România felicitări cordiale 
și tovărășești in numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, Guvernului Republicii Socia
liste Cehoslovace și întregului popor cehoslovac.

încheierea acestui document remarcabil după victoria 
revoluțiilor socialiste în țările noastre a exprimat în mod 
elocvent hotărîrea și voința popoarelor cehoslovac și 
român de a dezvolta in noile condiții istorice prietenia si 
colaborarea tradițională pe noi baze, în spiritul principii
lor marxism-leninismulul și internaționalismului proletar, 
în ultimii 30 de ani. oamenii muncii din cele două țări 
ale noastre au obținut, sub conducerea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și a Partidului Comunist Român, 
succese remarcabile în construirea și dezvoltarea socie
tății socialiste. Aceste rezultate n-ar fi putut fi obținute 
fără legături strînse de prietenie, alianță și colaborare 
între Partidul Comunist din Cehoslovacia și Partidul Co
munist Român, între Republica Socialistă Cehoslovacă și 
Republica Socialistă România, fără prietenia strinsă și 
alianța cu Uniunea Sovietică, fără unitatea ce se întă
rește și colaborarea ce se adîncește între țările socialiste 
in cadrul Organizației Tratatului de la Varșovia și Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc.

Permiteți-ne, stimați tovarăși, să exprimăm cu această 
ocazie convingerea noastră profundă că colaborarea fră
țească dintre Partidul Comunist din Cehoslovacia si 
Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republică Socialistă România se vor 
dezvolta și adinei cu succes și în viitor. în folosul 
popoarelor Celor două țări ale noastre, al cauzei păcii, 
socialismului și progresului in lumea întreagă.

Vă dorim dumneavoastră. întregului popor român, 
clasei sale muncitoare și Partidului Comunist Român 
multe succese în continuare în edificarea socialismului in 
tara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Prietenie si colaborare multilaterala
S-au Împlinit trei decenii de la în

cheierea, în iulie 1948, a primului 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală româno-cehoslovac. 
Semnat la puțin timp după pre
luarea întregii puteri politice de că
tre clasa muncitoare în ambele țări, 
tratatul a creat un cadru favo
rabil adîncirli continue a prie
teniei tradiționale dintre popoa
rele noastre — făurită în lupta co
mună pentru eliberarea națională și 
•ocială și cimentată prin singele văr
sat de ostașii români care, alături de 
cel sovietici, de partizanii cehi și 
Slovaci, și-au adus contribuția la eli
berarea Cehoslovaciei, la înfringerea 
fascismului.

Prevederile primului tratat româ- 
no-cchoslovac și-au găsit dezvoltare 
și întregire în noul tratat, încheiat 
cu zece ani în urmă.

De-a lungul celor trei decenii, re
lațiile româno-cehoslovace s-au dez
voltat și intensificat pe planurile 
cele mai variate — politic, economic, 
tehnioo-științific, cultural — rezulta
tele obținute ilustrînd concludent rod
nicia principiilor egalității în drep
turi. respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului reci
proc, întrajutorării tovărășești — 
principii pe care sînt clădite rapor
turile româno-cehoslovace.

Adunarea festivă din
Joi după-amiază a avut loc, la 

Casa de cultură „Mihai Emi- 
nescu" din Capitală, o adunare festivă 
organizată sub egida Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste 
și Comitetului municipal București al 
P.C.R.

Au luat parte Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. Nicolae Doicaru, ministrul turis
mului. Ilie Rădulescu. ministru se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, Constantin Niță, minis
tru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale. Dumitru Tur- 
cuș, adjunct, de șef de secție la C.C. 
al P.C.R. Erau prezenți reprezentanți 
ai Ambasadei R.S. Cehoslovace la 
București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

Adunarea a fost deschisă de Eleo
nora Coiocaru, secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.

Despre importanta evenimentului a 
vorbit tovarășul Ion Pățan, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă guvernamentală 
româno-cehoslovacă de colaborare 
economică și tehnico-știintifică. Adu
narea festivă de astăzi, a spus vorbi
torul. are loc sub semnul a două eve
nimente memorabile din îndelungata 
și bogata tradiție a relațiilor de prie
tenie și colaborare frățească dintre 
popoarele român și cehoslovac — îm
plinirea a trei decenii de la sem
narea primului tratat de prietenie ro
mâno-cehoslovac și a 10 ani de la 
semnarea noului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă, tn 
timpul celui de-al doilea război mon
dial, popoarele român și cehoslovac 
au înscris pagini emoționante de 
eroism si spirit de sacrificiu în lupta 
comună pentru eliberarea de sub ju
gul fascist, cimentind prietenia în fo
cul luptelor în care soldatii români, 
cehi și slovaci, împreună cu ostașii 
sovietici, șl-au jertfit singele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei, pentru în- 
frîngerea definitivă a fascismului. 
Avînd rădăcini adinei în trecutul is
toric. ridicate pe o treaptă superioară 
în condițiile construirii socialismului, 
relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre România și Ceho
slovacia. întemeiate pe principiile 
marxism-leninlsmului și solidarității 
internaționale, pe respectarea inde
pendenței și suveranității naționale, 
a egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne și întraju
torarea tovărășească, au cunoscut 
valențe noi și s-au dezvoltat continuu 
în cadrul favorabil creat de Tratatul

în evoluția mereu ascendentă a le
găturilor româno-cehoslovace, un 
aport esențial au avut întîlnirile și 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, docu
mentele și înțelegerile convenite cu 
aceste prilejuri, între care Declarația 
din 1977, care exprimă hotărîrea co
mună de a dezvolta și adinei pe mul
tiple planuri raporturile dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, dintre cele 
două țări și popoare.

în spiritul indicațiilor și măsurilor 
stabilite cu Prilejul convorbirilor din
tre conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări se dezvoltă neîntre
rupt relațiile economice. Deși în pe
rioada anterioară de cinci ani. schim
burile de mărfuri cunoscuseră o dez
voltare apreciabilă, programul exis
tent pentru actualul cincinal prevede 
creșterea volumului comercial cu 
peste 50 la sută — de mare însem
nătate fiind accentuarea an de an a 
ponderii mașinilor, utilajelor șl altor 
produse de înaltă tehnicitate,

Pomindu-se de la posibilitățile 
crescinde ale economiilor naționale 
in plină dezvoltare ale României și 
Cehoslovaciei, există preocuparea 
pentru extinderea șl adinclrea în 
continuare a colaborării în forme 
noi, modeme, cum sînt coopera
rea in producție, pe terțe pie
țe etc. între multiplele acțiuni și 

de prietenie, colaborare și asistentă 
mutuală încheiat în urmă cu trei de
cenii.

în continuare vorbitorul a arătat că 
tratatul semnat acum zece ani repre
zintă un nou si puternic instrument 
de întărire a relațiilor bilaterale, un 
cadru politico-iuridie propice pentru 
ridicarea lor pe un plan tot mai 
înalt. Factorul determinant al adînci- 
rii legăturilor prietenești româno-ce
hoslovace pe multiple planuri — a 
spus el — îl constituie întărirea ra
porturilor de solidaritate și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
intilnirile și convorbirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak. Declarația privind aprofunda
rea prieteniei și dezvoltarea colabo
rării frățești dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist din 
Cehoslovacia, dintre Republica So
cialistă România si Republica Socia
listă Cehoslovacă .semnată anul tre
cut la București în numele 
participanților la adunare, al în
tregului popor român, vorbitorul a 
adresat poporului cehoslovac cele 
mai sincere felicitări si urări de noi 
și tot mai remarcabile succese.

A luat apoi cuvîntul Miloslav 
Jandik, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. S. Cehoslovace la 
București. Vorbitorul a arătat că s-a 
statornicit o bună tradiție ca po
poarele cehoslovac și român să 
marcheze împreună evenimentele 
istorice importante legate de 
cronica relațiilor bilaterale. El a 
subliniat că prietenia cehoslovaco- 
română a fost pecetluită in luptele 
pentru eliberarea Cehoslovaciei de 
sub iugul fascist. Poporul nostru — 
a spus vorbitorul — nu uită singele 
vărsat pentru libertatea sa. Un loc 
de cinste printre eroii căzuți revine 
și ostașilor români, care, alături de

Aniversarea tratatului
PRAGA 20 (Agerpres). — în cadrul 

manifestărilor organizate cu prilejul 
celei de-a 30-a aniversări a semnării 
primului Tratat de prietenie româ
no—cehoslovac și a celei de-a zecea 
aniversări a noului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistentă mutuală 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă Ceho
slovacă, C.C. al Frontului Național al 
R. S. Cehoslovace a organizat la 
Praga o adunare festivă. Au partici
pat J. Simon, membru al C.C. al 
P.C.C., vicepreședinte al guvernului 
federal cehoslovac, V. David, mem
bru al C.C. al P.C.C., vicepreședinte 
al Adunării Federale Cehoslovace, 
miniștri, lucrători din aparatul C. C. 
al P.C.C., funcționari superiori din 

măsuri întreprinse în acest cadru se 
cuvine să fie evocate și obiectivele 
înscrise in documentul ultimei sesi
uni a Comisiei guvernamentale mix
te, desfășurată la București, refe
ritor la dezvoltarea cooperării șl spe
cializării in producție, în special în 
domeniul construcției de mașini, me
talurgiei, chimiei.

Fără îndoială, dezvoltarea colabo
rării economice și tehnico-științifice 
româno-cehoslovace constituie o con
tribuție de seamă la înfăptuirea pro
gramelor elaborate de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. și de Congresul al 
XV-lea al P.C. din Cehoslovacia pri
vind înflorirea continuă a țărilor 
noastre, la creșterea forței și influ
enței socialismului în lume.

în spiritul primului și celui de-aJ 
doilea tratat de prietenie, România și 
Cehoslovacia colaborează, totodată, 
pe plan internațional, acționînd îm
preună cu celelalte țări socialiste, cu 
forțele progresiste și democratice de 
pretutindeni. pentru consolidarea 
păcii.

Cu prilejul aniversării de astăzi po
porul român adresează popoarelor 
ceh și slovac calde felicitări și 
urarea de a dobîndi noi succese în 
construcția socialistă, în înflorirea 
țării lor, in înfăptuirea aspirațiilor 
lor cele mai nobile.

Al. CAMPEANU

Capitală
ostașii sovietici, de ostașii și parti
zanii cehoslovaci, au participat la 
luptele pentru eliberarea Cehoslova
ciei.

Tratatele de prietenie, colaborare 
si asistentă mutuală dintre Republica 
Socialistă Cehoslovacă si Republica 
Socialistă România — a spus vorbi
torul în continuare — se întemeiază 
pe adevărata respectare a suverani
tății si independentei, a egalității 
absolute si integrității teritoriale, a 
neamestecului reciproc în treburile 
interne. Totodată, ele conțin princi
piile prieteniei frățești si ale ajuto
rului mutual, ale conjugării armo
nioase a intereselor celor două țări 
ale noastre. Pe aceste baze, colabo
rarea dintre Cehoslovacia sl Româ
nia se dezvoltă cu succes in toate 
domeniile vieții sociale. Un puternic 
impuls al acestei colaborări îl con
stituie fiecare întîlnire a secretarilor 
generali ai partidelor comuniste șl 
președinți ai celor două țări, tovarășii 
Gustav HUsak și Nicolae Ceaușescu. 
Un astfel de moment a fost întîlnirea 
din luna iunie a anului trecut, cînd 
cei mai înalti reprezentanți ai parti
delor noastre comuniste si ai țărilor 
noastre au semnat la București de
clarația privind aprofundarea priete
niei si dezvoltarea colaborării dintre 
partidele și țările noastre.

Relațiile economice cehoslovaco-ro- 
mâne, a spus vorbitorul, se dezvoltă 
cu succes. La fel de fructuos se dez
voltă și raporturile în domeniul cul
turii și învățămintului, al mijloace
lor de informare în masă, ocrotirii 
sănătății, sportului și turismului.

îmi exprim convingerea, a Încheiat 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Cehoslovaciei, că colaborarea noastră 
se va dezvolta in continuare, multi
lateral, spre binele popoarelor noas
tre, in interesul întăririi socialismu
lui în lume.

în R. S. Cehoslovacă
M.A.E.. reprezentanți ai vieții publi
ce. economice și culturale, șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice.

Semnificația celor două tratate de 
prietenie pentru dezvoltarea relații
lor româno-cehoslovace în toate do
meniile a fost evocată de Ionel Dia- 
conescu. ambasadorul tării noastre in 
Cehoslovacia, și J. Simon, vicepre
ședinte al guvernului federal ceho
slovac.

Adunarea festivă a fost urmată de 
un program artistic.

Adunări consacrate acestor ani
versări au mai fost organizate la 
întreprinderile „Chirana" din Praga, 
„Meopta" din Prerov și la Combina
tul din Usti-Nad-Labem.
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CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT
A O.U.A

• Pe prim plan — eforturile de dezvoltare economică, 
amplificarea colaborării interafricane • Necesitatea intensificării 
luptei anticolonialiste și antiimperialiste ® Soluționarea 

problemelor Africii — în spiritul solidarității africane
KHARTUM 20 — Trimisul special 

Agerpres transmite : în continuarea 
lucrărilor Conferinței șefilor de stat 
Si de guvern ai țărilor membre ale 
Organizației Unității Africane, secre
tarul general al O.U.A., William Eteki 
Mboumoua. a prezentat raportul cu 
privire la mandatul său. Insistînd 
asupra necesității cooperării africane 
în diferite domenii, raportul afirmă, 
pe de altă parte, voința de a se con
tinua eforturile pentru eliberarea 
sudului continentului de colonialism 
Si rasism. Abordînd problema inter
venției străine ne continentul african, 
raportul cheamă la soluționarea pro
blemelor Africii în spiritul solidarită
ții africane, corespunzător obiective
lor și principiilor O.U.A. Totodată, 
documentul cheamă la îmbunătățirea 
structurilor și a Cartei O.U.A.. in 
scopul sporirii eficientei acestei orga
nizații.

După prezentarea raportului au 
început dezbaterile generale.

Președintele Egiptului. Anwar _. 
Sadat, a apreciat situația existentă în 
Africa Si în lume. în general, drept 
gravă, chemînd la vigilență și la a- 
bordarea ei de așa manieră îneît evo
luțiile să poată fi ținute sub control. 
El s-a pronunțat pentru reglementa
rea problemelor africane în cadrul co
munității africane. Președintele egip
tean s-a pronunțat pentru o colabora
re între țările africane în domeniul 
dezvoltării economice, spre a evita 
astfel irosirea resurselor în dispute 
iraționale î el a sugerat, totodată, 
elaborarea unui program concret pen
tru eliminarea regimurilor rasiste din 
Africa. Anwar El Sadat a reafirmat 
poziția Egiptului in ceea ce privește 
reglementarea situației din Orientul 
Mijlociu, subliniind convingerea țării 
sale în ce privește o inevitabilă pace 
justă în regiune.

Președintele Republicii Guineea, 
Ahmed Sekou Toure, a subliniat că 
Africa „trebuie să-și exercite suve
ranitatea totală în toate sfere
le de activitate și să realizeze o 
dezvoltare rapidă si armonioasă". El 
s-a pronunțat pentru intensificarea 
luptei de eliberare pe continent, pre- 
cizînd că este necesară fixarea unor 
date limită pentru independenta na
țională a Namibiei si Zimbabwe.

Samora Moises Machel. președinte
le Republicii Populare Mozambic. a 
apreciat că „sarcina O.U.A. este de 
a încheia lupta pentru eliberarea po
litică completă a popoarelor africa
ne. iar această luptă împotriva pre
zentei colonialismului si imperialis
mului trebuie urmată în prezent de 
lupta pentru eliberare economică și 
socială". Pentru atingerea obiective
lor noilor sarcini fundamental este să 
realizăm unitatea noastră, a spus 
Samora Machel.

Șeful guvernului militar federal ni
gerian, general locotenent Olusegun 
Obasanjo, s-a referit la pericolul in
tervenției externe in treburile națiu
nilor suverane. „Condamnăm orice 
asemenea intervenții, fără rezervă" 
— a spus vorbitorul — precizind că 
Africa are nevoie de asistență eco
nomică pentru a depăși grava moș
tenire colonială % subdezvoltării, și 
nu de prezențe 
sterile, 
pozitiv asupra societății africane. El 
a subliniat necesitatea unor eforturi 
proprii sporită pentru a împlini unul 
dintre dezideratele vitale ale popoa
relor africane : dezvoltarea și afir
marea lor de sine stătătoare.

Președintele Republicii Gambia, 
Dawda Kairaba Jawara, a exprimat 
în cuvintul său satisfacția privind 
progresul cooperării dintre țările a- 
fricane și țările arabe, relevînd că 
în domeniul politic, cooperarea a- 
fro-arabă a continuat să se întăreas
că nu numai în cadrul O.U.A.. ci și 
la Organizația Națiunilor Unite, in

E1

mllitare sau lupte
care nu au nici un rezultat

ZIMBABWE:

La redacția ziarului „Scîn- 
teia" a sosit ultimul număr din 
1978 al revistei „ZIMBABWE 
NEWS", organ oficial al Uniunii 
Naționale Africane Zimbabwe 
— ZANU, una din cele două 
componente ale Frontului Pa
triotic Zimbabwe. Revista — a 
cărei copertă o reproducem în 
imaginea de mai ios — face 
o amplă prezentare a succeselor 
obținute în ultima vreme de 
mișcarea de eliberare a poporu
lui Zimbabwe împotriva regimu
lui rasist de la Salisbury. De 
asemenea, un șir de articole sint 
consacrate activității de creare, 
în zonele eliberate, a nucleelor 
puterii noi 
babwe, de 
baze pe 
structurile
pendent. Din materialele publi
cate de revistă se desprinde cu 
deosebită claritate ideea că nu 
este departe timpul cînd cauza 
poporului Zimbabwe va învinge, 
cind flamurile libertății vor flu
tura triumfătoare deasupra teri
toriului său național

Întîlnire L. Brejnev —G. Husak
MOSCOVA 20 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.Ș5. informează că joi a 
avut loc in 
tre Leonid 
ral al C.C. 
Prezidiului 
U.R.S.S., și 
general al

Crimeea o întîlnire în- 
Brejnev, secretar gene- 
ai P.C.U.S., președintele 

Sovietului Suprem al 
Gustav Husak. secretar 

C.C. al P.C. din Ceho-

slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, aflat la odihnă în U.R.S.S.

Au fost discutate probleme privind 
relațiile bilaterale, procedîndu-se. 
totodată, la un schimb de păreri in
tr-o serie de probleme ale situației 
internaționale.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A BELGIEI

Maiestății Sale BAUDOUIN
belgienilorRegele

BRUXELLES 
îmi oferă plăcutul prilej de a adresa 
cele mai bune urări de fericire perso-

mișcarea de nealiniere, precum și in 
alte foruri internaționale.

Președintele Republicii Populare 
Benin, It. col. Mathieu Kerekou, a 
cerut statelor africane să-și sporeas
că asistența acordată mișcărilor de 
eliberare din Africa și statelor așa- 
numite din prima linie.

Președintele Republicii Democrati
ce Madagascar, Didier Ratsiraka. a 
subliniat că emanciparea politică 
trebuie să fie însoțită de indepen
dența economică, relevînd că toate 
țările africane trebuie să depună e- 
forturi, iar O.U.A. să aibă posibilita
tea de a sprijini lupta pentru dez
voltarea economică a Africii.

Președintele Republicii Democrati
ce Somalia, Mohamed Siad Barre, 
s-a pronunțat pentru reglementarea 
diferendelor fie prin convorbiri bi
laterale, fie prin negocieri sub aus
piciile O.U.A. El a declarat că pentru 
realizarea unei păci drepte și du
rabile trebuie ca trupele străine să 
fie retrase din Cornul Africii.

Sam Nujoma. președintele Organi
zației Poporului din Africa de sud- 
vest (S.W.A.P.O.). a calificat drept 
o mare victori? recentele convorbiri 
care au avut loc în Angola cu pri
vire la independenta Namibiei și la 
organizarea de alegeri sub suprave
gherea O.N.U. Nujoma a declarat că 
la viitoarea reuniune a Consiliului de 
Securitate in problema Namibiei, 
S.W.A.P.O. va insista asupra faptu
lui că zona Walvis Bay și complexul 
portuar sînt parte a Namibiei și nu 
va trebui să rămînă sub controlul 
Africii de Sud.

Contacte diplomatice privind Orientul Mijlociu
DAMASC 20 (Agerpres). — La 

Damasc a avut loc. joi. o primă rundă 
de convorbiri între președintele Siriei. 
Hafez Al-Assad, și regele Hussein al 
Iordaniei, aflat in vizită in capitala 
siriană — informează agenția M.E.N. 
Cei doi șefi de stat au examinat 
aspecte legate de dezvoltarea rela
țiilor de colaborare, pe diverse pla
nuri. între Siria și Iordania, ultimele 
evoluții intervenite în situația din 
Orientul Mijlociu și în lumea arabă, 
aspecte ale situației internaționale și 
alte chestiuni de interes comun.

Președintele Siriei. Hafez Al-Assad. 
a avut convorbiri cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. Au fost examinate ultimele 
evoluții intervenite în lumea arabă, 
în cadrul rezistentei palestiniene si 
pe plan internațional — relatează 
agenția J.A.N.A.

Consiliul Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
reunit la Damasc în prezența lui 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P. și a altor 
lideri ai rezistenței palestiniene, a 
hotărît să convoace pentru 18—20 
august a.c. o reuniune extraordinară 
în cadrul căreia urmează să fie 
examinat un document privind uni
tatea națională palestiniană — anun
ță agenția M.E.N.

RIAD 20 (Agerpres). — La Taef 
au avut loc. joi. convorbiri între 
regele Khalid al Arabiei Saudite și 
Kurt Waldheim, secretarul general al 
O.N.U., aflat într-o scurtă vizită in 
această tară. Au fost examinate — 
potrivit declarației ministrului saudit 
de externe — evoluția situației din 
Orientul Mijlociu și perspectivele so
luționării acesteia pe cale politică, 
precum și alte probleme internațio
nale actuale.

Secretarul general al O.N.U. a ex
pus interlocutorilor sauditi rezultatele 
ultimelor contacte pe care le-a avut 
cu reprezentanți ai statelor implicate 
în conflictul din Orientul Mijlociu și 
punctele de vedere ale acestora pri
vind reglementarea acestei chestiuni.

LONDRA 20 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Mării Bri
tanii, David Owen, a avut, în cursul 
după-amiezii de joi, o întrevedere cu 
colegul său egiptean, Mohamed Ibra
him Kamel. Au fost evocate aspecte 
legate de perspectivele soluționării 
pașnice a situației din Orientul Mij
lociu, după recenta reuniune tripar
tită egipteano-israeliano-americană, 
desfășurată la castelul Leeds, din co
mitatul Kent.

Reamintim că, miercuri seara, 
David Owen a avut o convorbire si
milară cu ministrul de externe 
israelian, Moshe Dayan.

agențiile de presă transmit:
PrimitC» Mahmoud Kerim Hu

ssain, ministru pentru problemele 
tineretului, președintele Uniunii Ge
nerale a Tineretului Irakian, a primit 
delegația Consiliului U.A.S.C.R., 
condusă de Ion Sasu, președintele 
consiliului, secretar al C.C. al U.T.C., 
care întreprinde o vizită în Irak la 
invitația Uniunii Naționale a Stu
denților din această țară. Au fost a- 
bordate probleme ale dezvoltării, în 
continuare a raporturilor de prie'te- 
nie și colaborare dintre tineretul 
celor două țări.

IntîlnifO. J^nos Kâdâr, prim- 
secretăr al C.C.
o întîlnire, la
Urbany, președintele P. C. Luxem
burghez. A avut loc un schimb de 
păreri asupra unor probleme inter
naționale actuale, ale situației din 
mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională și s-au examinat pro
bleme ale colaborării dintre P.M.S.U. 
și P.C. Luxemburghez — relatează 
agenția M.T.I.

al P.M.S.U.. a avut 
Budapesta, cu Renii

Sărbătoarea națională a Belgiei 
Maiestății Voastre calde felicitări și 
nală. de bunăstare și prosperitate poporului belgian.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie șl conlucrare ro- 
mâno-belgiene se vor extinde și dinamiza în continuare în folosul reciproc 
al popoarelor noastre, spre binele cauzei păcii și cooperării in Europa și în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului LEO TINDEMANS
Primul ministru al Belgiei

Cu prilejul sărbătorii naționale 
cordiale felicitări și cele mai bune 
tate pentru poporul belgian prieten.

BRUXELLES
a Belgiei, îmi este plăcut să vă adresez 
urări de fericire personală, de prosperi-

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Lucrările sesiunii plena*  
re a Seimului polonez 8 au 
deschis joi la Varșovia. La ordinea 
de zi a sesiunii se află probleme ale 
realizării planului economic și buge
tului pe anul trecut, anunță agenția 
P.A.P. Vor fi analizate, de asemenea, 
alte probleme economice actuale.

Noul președinte ui P.S.U. 
din Berlinul occidental. 
Congresul extraordinar al Partidului 
Socialist Unit din Berlinul occidental 
l-a ales pe Horst Schmitt în funcția 
de președinte al partidului. El îl suc
cede lui Gerhard Danelius. care a în
cetat din viață la 18 mai a.c/ Cu a- 
celași prilej, Inge Kopp a fost aleasă 
vicepreședinte al P.S.U.

blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) — spe
cialiștii reușind să asigure funcțio
narea normală a giroscoapelor de pe 
„Skylab". A fost, totodată, corectată 
poziția laboratorului spațial, in timp 
ce se afla deasupra Bermudelor. Lan
sat în mai 1973, „Skylab" a fost vi
zitat de trei echipaje In perioada 
1973—1974, in anii care au urmat fiind 
necesară în cîteva rînduri modifica
rea deplasării pe orbită pentru a se 
evita reintrarea prematură a acestuia 
în straturile mai dense ale atmosfe
rei, unde s-ar fi dezintegrat.

Convorbiri iugoslavo- 
kampuchiene. stane Dolan*>  
secretarul Prezidiului C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
avut convorbiri cu Ieng Sary, mem
bru al Comitetului Permanent al 
C.C, al P.C. din Kampuchia, vice- 
prim-ministru. ministrul afacerilor 
externe al Kampuchiei Democrate, 
aflat în vizită oficială la Belgrad. Cu 
acest prilej, s-a efectuat un schimb 
de opinii asupra unor probleme ale 
situației internaționale actuale și as
pecte privind Asia de sud-est. Au 
fost abordate, de asemenea, chestiuni 
ce privesc mișcarea muncitorească, 
comunistă și progresistă internațio
nală.

în Sri Lanka - proiectul 
unei noi constituții. c°- 
lombo a fost dat publicității proiectul 
unei noi constituții, pregătit la ini
țiativa primului ministru, Ranasinghe 
Premadasa, dezbaterile pe marginea 
proiectului respectiv urmînd a fi 
inaugurate la începutul lunii august- 
Proiectul noii constituții prevede ca 
Sri Lanka să fie proclamată „Repu
blică Socialist-Democrată".

Evoluția pe orbită 3 ,a- 
boratorului spațial american ..Sky
lab" se desfășoară din nou normal — 
a anunțat centrul de la Houston al 
Administrației naționale pentru pro-

Abroyaro. Camera Deputațnor 
a Parlamentului Indiei a abrogat le
gea cunoscută sub numele de „Act de 
Menținere a Securității Interne" 
(M.I.S.A.), Introdusă în perioada in 
care la conducere se afla fostul pre
mier, Indira Gandhi, și în baza căreia 
numeroși lideri politici ai opoziției 
de atunci (între care și actualul 
prim-ministru, Morarji Desai) fuse- 
scrâ arestați. A fost anunțată, de 
asemenea, hotărirea guvernului în 
baza căreia nici o persoană nu va 
mai fi deținută mai mult de 
luni fără 
permitea 
nerea în 
perioade

judecată, 
operarea 
detenție 

oricît de

două
Legislația M.I.S.A. 
de arestări și 
fără judecată 
îndelungate.

ți
pe

8-a0 explozie puternică 
produs joi dimineața în centrul Ro
mei, avariind grav clădirea în care 
își are sediul prefectura capitalei 
italiene. Nu s-au înregistrat victime, 
întrucît explozia s-a produs înaintea 
începerii serviciului. Autorii atenta
tului nu au fost identificați.

Ilustrare vie a largii 
deschideri a Belgiei 
către lume, Anvers — 
sau Antwerpen — o- 
rașul care se mîndreș- 
te că i-a avut ca fii 
pe Rubens și Van 
Dyck, și-a cîștigat lo
cul al treilea în ierar
hia marilor porturi 
maritime din lume. 
Anual poposesc aci 
19 000 de vase care 
Încarcă și descarcă 
mai bine de 72 milioa
ne de tone mărfuri. 
247 de linii maritime 
regulate pleacă din 
Anvers, avînd ca des
tinație 800 porturi 
pe întreg globul, 
cheiuri în lungime 
tală de 95 km, cu

de 
Cu 
to- 

4 
ecluze marine impre
sionante. portul dis
pune cje spații acope
rite totalizind 2 mi
lioane mp pentru de
pozitarea mărfurilor 
încărcate ș! descărca
te cu ajutorul a 900 
de macarale.

Renumit ca centru 
comercial internațio
nal încă din secolul al 
XVI-lea, acest 
portuar, situat în 
tuarul fluviilor 
caut—Meuse—Rhin își 
datorește prosperita
tea, în primul rind, 
poziției geografice 
privilegiate, la distan
tă aproximativ egală

oraș 
es- 
Es-

de principalele < 
industriale ale 
pei occidentale, 
formează un fel 
evantai în jurul 
versului. Conectat 
rețeaua vest-europea- 
nă de căi de naviga
ție, „antrepozitul Eu
ropei", cum îl numea 
Napoleon, este, tot
odată, punctul de in- 
tîlnire a șapte auto
străzi care sînt legate 
de port direct printr-o 
autostradă circulară 
ce înconjoară orașul.

Deservit de această 
modernă rețea de căi 
de comunicație flu
viale și terestre, por
tul este utilat cu in
stalații radar, servicii 
ultramoderne de pilo
taj și remorcare — 
care asigură un ran
dament și o eficientă 
ridicate.

Pentru vizitatorul din 
țara noastră este de
osebit de plăcut să 
descopere pe cheiurile 
acestei veritabile plăci 
turnante a traficului 
intereuropean de măr
furi containere pur- 
tind inscripția atît de 
familiară „Made in 
Romania". Iată deci, 
în inima uriașului port, 
unul din multele Indi
cii pe care le poți afla, 
în această țară priete
nă, ale cooperării ro
mâno-belgiene, colabo-

centre 
Euro- 

. care 
de 

An- 
la

rare care înregistrea
ză, atît în domeniul e- 
conomic, comercial, 
cît și în domeniul cul
tural și tehnico-știin- 
țific. rezultate din cele 
mai bune.

Dialogul 
înalt 
inițiat prin 
Belgia din 
președintelui 
Ceaușescu, 
prin vizita 
România 
anului 1 
Baudouln, 
puternic 
carii pe noi trepte a 
cooperării multilatera
le între țările noastre. 
Declarația solemnă co
mună și celelalte do
cumente 
aceste 
creat un 
cele mai 
dezvoltării pe multiple 
planuri a relațiilor 
dintre cele două țări, 
conlucrării lor pe are
na internațională.

Corespunzind întru 
totul intereselor re
ciproce, cursul ascen
dent al raporturilor 
româno-belgiene se în
scrie, în același timp, 
ca o contribuție certă 
la consolidarea des
tinderii și întărirea 
securității pe conti
nentul european șl în 
lume.

Ioana BĂRBAT

la nivel 
româno-belgian 

vizita în 
1972 a 
Nicolae 

continuat 
făcută în 

i la sfîrșitul 
1976 de regele 

a dat un 
impuls ridi-

încheiate cu 
prilejuri au 

cadru din 
favorabile

• ENERGIE SOLARĂ 
PENTRU SATE. In mica 
așezare de pescari Las Barran
cas. din Mexic, va fi aplicat un 
sistem de folosire a energiei 
solare pus la punct de cercetă
tori din R.F. Germania în co
laborare cu specialiști mexicani. 
Centrala solară din Las Barran
cas urmează să furnizeze ener
gia electrică necesară gospodă
riilor, școlii și postului de radio- 
emisie din localitate. Vor fi, de 
asemenea, aprovizionate cu e- 
nergie pompele de apă. uzina 
de desalinizare a apei de mare 
și fabrica locală de conservare 
a peștelui. Dacă experimentul 
va reuși, sistemul va fi extins 
în peste 80 000 de comune din 
Mexic.

• CRISTALE CU ME
MORIE. Chimiștii sovietici au 
obținut cristale capabile să me
morizeze și să depoziteze infor
mații. Informațiile se înscriu pe 
cristale cu ajutorul laserului. 
Oricînd. chiar și după mai mulți 
ani, informațiile astfel depozi
tate pot fi citite cu ajutorul 
unui dispozitiv special. După 
cum a relevat prof. Nikolai Mo
rozov, unul dintre autorii desco
peririi. în momentul trecerii ra
zei laser prin cristal. în acesta 
se produce o reașezare a mole
culelor. Oamenii 
reușit să obțină 
aibă loc și fără 
presiuni ridicate.

• 740 DE EDIȚII ALE 
LUI „DON QUIJOTE". 
O bogată colecție de lucrări 
consacrate vieții și operei Iui 
Miguel Cervantes a adunat Mi
guel Borda Serda. locuitor al 
orașului Valdepenas, din Spa
nia. Biblioteca sa numără 740 de 
ediții ale lui „Don Quijote" în 
47 de limbi. 165 de biografii ale 
marelui scriitor spaniol. circa 
1 200 titluri de cărți cuprinzînd 
lucrări de critică literară și a- 
proape 20 000 de articole închi
nate aceluiași autor. Specialiștii 
consideră că aceasta este u 
din cele mai complete colecții 
din lume consacrate lui Cer
vantes.

• CiT DE VECHE 
ESTE SCRIEREA CU
NEIFORMĂ ? Studii 
heologice de dată recentă au 
condus la concluzia că scrierea 
cuneiformă răspîndită în ve
chime In Asia Mică, cunoscută 
mai ales din tăblițele de lut ale 
civilizației sumeriene, a luat 
naștere nu în mileniul al pa
trulea î.e.n., ci într-o perioadă 
mult anterioară. După cum s-a 
subliniat în cadrul unei întîlniri 
științifice ce a reunit în Berli
nul occidental specialiști în cul
turile vechi orientale, incepînd 
încă cu mileniul al nouălea 
î.e.n. au fost utilizate. într-o 
arie largă din , Orientul Mijlo
ciu, semne reprezentînd proba
bil cifre, care pot fi considerate 
o formă arhaică din care a evo
luat ulterior scrierea cuneiformă 
propriu-zisă.

• FLUORUL Șl DAN
TURA. Potrivit unui studiu 
elaborat de Institutul național 
de cercetări dentare din S.U.A., 
publicat la Washington, riscurile 
cariilor dentare se reduc cu 35 
la sută pentru copiii care-și clă
tesc săptăminal gura cu o so
luție pe bază de fluor. Această 
concluzie a fost obținută în 
urma supravegherii timp de trei 
ani a unui număr de 70 000 de 
copii.

• LA PORȚILE AERIE
NE ALE ALGERULUI. 
Un monument ieșit din tiparele 
obișnuite a fost înălțat lingă 
aeroportul Dar El Beida din a- 
propierea Algerului. Creată de 
sculptorii, arhitecții și meșterii 
algerieni, această operă de artă 
colectivă reproduce, in conturul 
binecunoscut al continentului 
african, motive ale bogatei și 
variatei sculpturi în lemn afro- 
arabe. Simbolicul monument a 
marcat deschiderea Jocurilor 
panafricane, care se desfășoară 
intre 13 și 28 iulie.

• ÎN CĂUTAREA 
CHIHLIMBARULUI. lncâ 
in secolele trecute. Polonia era 
vestită pentru zăcămintele ei 
de chihlimbar. întrucît aceste 
zăcăminte au început să se 
epuizeze, geologii din această 
tară au trecut Ia căutarea sis
tematică a altora noi. In 
urma prospecțiunilor întreprin
se. se apreciază că la adîncimi 
de peste 100 de metri s-ar găsi 
cantități apreciabile în golful 
Gdanskului și în regiunea/ 
Slupsk. Cercetările se îndreaptă t 
de asemenea spre regiunea del
tei Vistulei, peninsula Hei și 
bazinul riului Narew. zone în 
care mai funcționau încă în se
colul trecut mici exploatări 
foarte rentabile ale prețioasei ră
șini fosile — în zilele noastre 
tot mai căutată ca materie pri
mă pentru podoabe.

de știință au 
ca procesul să 
temperaturi și

ar-

Opoziția a apreciat că numărarea voturilor s-a desfășurat 
fraudulos

actualul șef al statului bolivian, Hugo 
Banzer, a publicat — la încheierea 
unei reuniuni extraordinare a guver
nului și comandanților armatei — un 
comunicat în care anunță că își men
ține hotărirea de a demisiona din 
funcție la 6 august a.c., rămînînd ca 
militarii să decidă viitorul politic al 
țării.

Puțin timp înainte de a se anunța 
anularea alegerilor de la 9 iulie, la 
La Paz se făcuse cunoscut in mod 
oficial că generalul Pereda Asbun a 
fost ales în calitate de nou președin
te al Republicii Bolivia, obținînd 50,03 
la sută din sufragiile electoratului bo
livian. El a fost secundat îndeaproa
pe de candidatul frontului Unitatea 

. Democratică și Populară (U.D.P.), 
Hernan Siles Zuazo, fost președinte 
al Boliviei in perioada 1956—1960.

. . < j în mod
LA PAZ ’20 (Agerpres). — Curtea 

Națională Electorală a Boliviei a ho
tărît să anuleze alegerile pentru 
președinția republicii, desfășurate la 
9 iulie. Decizia a fost luată la cererea 
candidatului ales, generalul Juan 
Pereda Asbun, reprezentantul coali
ției Uniunea Naționalistă a Poporu
lui, fost ministru de interne în ac
tualul guvern. Forțele politice de 
opoziție au apreciat că operațiunea 
de numărare a voturilor s-a desfă
șurat în mod fraudulos, menționează 
agenția Reuter.

Un comunicat oficial informează 
că un nou scrutin prezidențial ur
mează să aibă Ioc în termen de 
maximum 120 de zile. La rîndul său,

Crește viguros lupta populară de eliberare

întreaga țară - o vastă zonă 
de operații militare46

în zonele eliberate, 750000 africani 
își făuresc o viață nouă

a poporului zim- 
formare a primelor 

care să se clădească 
viitorului stat inde-

In regiunile eliberate și semi- 
eliberate — arată revista „Zim
babwe News" — s-au creat uni
tăți medicale (în fotografia din 
stingă), precum și nuclee ale
activității culturale și de învă- 
țămint

-

„Incepînd din ianuarie 1976, 
ofensiva noastră împotriva regi
mului rasist al lui Ian Smith a 
luat amploare. Din decembrie 
1977, întreaga țară a devenit o 
vastă zonă de operații militare. 
In prezent, putem fi mindri că 
forțele noastre de eliberare na
țională pot fi întîlnite pretutin
deni. Ele tși desfășoară opera
țiile în întreaga țară" — se arată 
intr-un raport al lui Robert Mu
gabe, președintele ZANU și 
copreședinte al Frontului Patrio
tic Zimbabwe, publicat în revis
tă. In continuare se subliniază : 
..Trupele rasiste au fost alungate 
din zone vaste, unde forțele 
noastre s-au consolidat si. îm
preună cu masele, au creat baze 
revo'uționare. In fiecare lună, 
cite 2 000 de coloniști fug !n- 
spăimintați din tară. Pierderile 
inamicului sînt din ce in ce mai 
mari".

In fotografia de sus : o unita
te de luptători ai forțelor de 
eliberare înaintează prin junglă.

informează,Zimbabwe News
„datorită succeselor obți

nute de forțele populare. 750 000 
de persoane au fost eliberate 
din lagârele de concentrare, 
numite, eufemistic, «sate pro
tejate», Iar acum în zonele res
pective, libere de exploatare, se 
creeazâ organe noi social-eco- 
nomice". „Principala sarcină 
pentru anul 1978 — se arată în 
continuare — este să se fău
rească baze politice în țară", 
în fotografia de sus: o adunare 
populară pentru constituirea 
nucleelor puterii noi, populare.

MAREA BRITANIE

a respins condițiile puse 
de Partidul Liberal

LONDRA 20 
vernul laburist a respins i 
puse de Partidul Liberal 
prelungirea „pactului de 
dintre cele două partide, a 
liderul adjunct al Partidului . ___
John Pardoe. El a precizat că parti
dul său l-a informat pe premierul 
James Callaghan asupra faptului că 
este gata să sprijine guvernul și 
după încheierea actualei sesiuni par
lamentare. Acest sprijin a fost însă 
condiționat de liberali de organiza
rea unui referendum național asu
pra sistemului reprezentării propor
ționale, care ar permite acestora să 
dețină mai multe mandate în Ca
mera Comunelor.

John Pardoe a apreciat că. în 
urma respingerii ofertei partidului 
său, este aproape sigur că guvernul 
laburist, care va fi lipsit în forul le
gislativ de sprijinul deputaților li
berali, ar putea fi obligat să organi
zeze alegeri generale anticipate, pro
babil în luna octombrie.

(Agerpres). — Gu- 
condițiile 

pentru 
alianță" 

. declaiat 
Liberal,

CAPRICIILE VREMII
MADRID — In localitatea Almeria 

(sudul Spaniei) au fost înregistrate, 
in această săptămină, temperaturi 
record — dintre care cea mai ridicată 
a fost de 53 grade Celsius la umbră 
(60 de grade la soare). Temperaturi 
similare au mai fost înregistrate in 
această zonă doar in anul 1925. Cani
cula a avut ca efect distrugerea com
pletă a unor intinse suprafețe culti
vate cu viță de vie.

WASHINGTON — Din cauza vre
mii excesiv de călduroase, in orașul 
texan Dallas au murit pină acum, in 
cursul acestei luni, 21 de persoane. 
Miercuri, termometrul a arătat aici 
pentru a 18-a zi consecutiv peste 40 
de grade Celsius. La Wichita Falls, 
în nordul Texasului, o asemenea 
temperatură a fost înregistrată 
pentru a 23-a zi consecutiv.

DELHI — Unități ale armatei au 
intervenit 
districtului Basti, din partea nordică 
a statului 
unde situația amenință si se agra-

in ajutorul locuitorilor

Uttar Pradesh (India),

veze ca urmare a unor inundații. In 
prezent bilanțul inundațiilor 
46 de morți si aproximativ 
persoane izolate in diverse 
ale districtului Basti. Capitala statu
lui, Patna, este 
Gangelui, aflate 
tere.

ISLAMABAD 
căzute in ultimele 
kistan au provocat 
fluviului Indus si 
districtul Hazara, la 95 km nord de 
capitala țării. In urma acestei cala
mități. 24 de persoane, intre care 10 
copii, și-au pierdut viața. Autoritățile 
au trimis ajutoare in zona sinistrată.

BUENOS AIRES — O persoană 
și-a pierdut viața și alte șase au fost 
rănite ca urmare a unei puternice a- 
valanșe de zăpadă survenite in An- 
zii Cordilieri, lingă localitatea Cue
vas, din apropierea frontierei cu 
Chile. In ultimele zile, in zona lo
calității Cuevas au căzut ninsori a- 
bundente, care au izolat-o de restul 
țării.

indică 
100 000 
puncte

amenințată de apele 
in permanentă creș-

Ploile masonice 
două zile in Pa- 
revărsarea apelor 
mari inundații in

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Cod 71341. București Piața Scînteli nr l Tel 17 60 10 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoriJ din întreprinderi șl Instituții în străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM - departamentul 
export-import presă P. O. BOX 136-137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEU 40 360


