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In ansamblul pregătirii producției pe următorii doi mi

CONTRACTELE ECONOMICE
să fie încheiate neîntîrziat, 
cu exigență și răspundere

„Trebuie trecut de îndată la stabilirea tuturor măsurilor de 
pregătire a bunei desfășurări a activității economico-sociale, inclu
siv la încheierea contractelor pentru întreaga perioadă 1979-1980. 
Să nu precupețim nimic pentru îndeplinirea integrală și depășirea 
prevederilor planului pe următorii doi ani, de care depinde propă
șirea continuă a patriei noastre socialiste !“

La mina

Imagine din noul peisaj urbanistic al municipiului BotoșaniFoto : E. Dichiseanu

Tismana - Rovinari
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Record de producție 
în luna augustMinerii carierei Tismana, din bazinul carbonifer Rovinari, au extras de la începutul luni o cantitate de lignit față de cea prevăzută în Acest adevărat record de ducție și productivitate a obținut prin folosirea mai a excavatoarelor cu rotor cupe, a celorlalte utilaje niere, reducerea timpilor neproductivi și scurtarea duratei de mutare a circuitelor de benzi transportoare. Rezultate deosebite au obținut in această lună și minerii din Gîrla și Lupoaia.

acestel dublă plan, protest bună Si mi-

Pentru șantierele

NICOLAE
(Din cuvîntarea Ia Plenara C.C, al

CEAUȘESCU
P.C.R. din 5 iulie 1978)

Industria județului 
PrahOVa Colectivele muncitorești din unitățile industriale ale județului Prahova anunță un nou și important succes : realizarea planului producției industriale pe 8 luni din acest an. Acest avans de timp oferă oamenilor muncii prahoveni posibilitatea de a produce, pînă la finele lunii august, benzine, uleiuri minerale, detergenți, produse petrochimice, utilaj petrolier, chimic, minier, siderurgic, rulmenți grei, aparataj de injecție, geamuri, cherestea, mobilă, țesături din lină Și bumbac și alte mărfuri in valoare de aproape o jumătate de miliard de lei. Acest important spor de producție fizică este obținut, în cea mai mare parte, pe seama creșterii productivității muncii — indicator la care se înregistrează un plus de aproape 1 700 de lei pe fiecare om al muncii. (Constantin Căpraru).

Colectivele întreprinderilor de produse ceramice din Jimbolia și Lugoj, unități cu mare pondere în industria materialelor de construcții, au realizat nivelul producției planificate pe 8 luni din acest ân. întregul spor obținut în această perioadă s-a realizat cu aceleași capacități tehnice, prin ridicarea productivității muncii.Ceramiștii din județul Timiș au livrat pînă acum șantierelor, suplimentar, mai mult de 4,7 milioane cărămizi și blocuri de zidărie, 120 000 cahle de teracotă, 18 500 mp plăci de faianță, 1 000 mc de granulit etc.
SISTEMATIZAREA LOCALITĂȚILOR

Ne aflăm Intr-o perioadă de amplă concentrare a eforturilor colectivelor din întreprinderi în scopul realizării cu succes a planului pe acest an — an de mijloc, hotărîtor al actualului cincinal. Veștile pe care le primim zilnic la redacție de pe întreg cuprinsul țării informează despre rezultatele bune pe care oamenii muncii, angajați cu toate forțele în întrecerea socialistă, le obțin în creșterea producției materiale și a eficienței economice. Pe fondul acestor preocupări pentru îndeplinirea sarcinilor pe acest an se intensifică tot mai mult pregătirile pentru desfășurarea in condiții superioare a producției in perioada care a mai rămas din actualul cincinal. Iată de ce, în cadrul adunărilor generale ale oamenilor muncii, care s-au desfășurat recent in întreprinderi, dezbaterile au insistat asupra sarcinilor viitoare — în special pe anul 1979 — punîndu-se accentul pe găsirea celor mai bune soluții, pe stabilirea celor mai potrivite măsuri in vederea asigurării, de pe acum, a condițiilor tehnice, materiale și organizatorice necesare îndeplinirii și chiar depășirii prevederilor planului.Conferința Națională a partidului a pus în fața oamenilor muncii, a întregului popor, ca un obiectiv fundamental al acestor ultimi ani ai cincinalului, trecerea de la acumulările cantitative la o calitate nouă, superioară. Este vorba de un obiectiv complex, pe deplin realizabil. Tocmai pentru a fi create condiții optime de înfăptuire a acestui salt calitativ revoluționar, partidul nostru a adoptat importante măsuri de perfecționare a mecanismului economico-financiar, măsuri care fac necesară abordarea gospodărească, într-o largă perspectivă, a problemelor producției viitoare. Realizarea producției nete și a producției fizice — indicatori de bază ai planului — participarea la beneficii a oamenilor muncii, autofinanțarea producției și dezvoltării acesteia, așezarea raporturilor dintre întreprinderi pe baza contractelor de lungă durată presupun soluționarea din timp, cu inaltă răspundere, a tuturor problemelor care priveso desfășurarea activității economice la cei mai inalți parametri cantitativi și calitativi, realizarea integrală a prevederilor planului cincinal și ale programului suplimentar.De ce este necesar ca pregătirile pentru producția anilor X979—1980 să atingă, în această perioadă, o intensitate maximă ?Pregătirea producției pe 1979 și 1980 este o acțiune complexă, care vizează, deopotrivă, contractarea producției, asigurarea bazei materiale, întocmirea programelor de fabricație, stabilirea măsurilor de creștere a productivității muncii și de reducere a cheltuielilor materiale ș.a. Așadar, activitatea viitoare trebuie clarificată cit mai detaliat, sub toate aspectele

— atît cele organizatorice interne ale fiecărei întreprinderi, cît și cele care țin de domeniul relațiilor economice dintre unități. Totul trebuie corelat, sincronizat, de la nivelul locului de muncă pînă la cel al întreprinderii, al ramurii și al economiei naționale. Numai astfel pot fi fructificate pe deplin avantajele sistemului socialist de planificare, pot fi valorificate cu cea mai înaltă eficiență resursele materiale, potențialul tehnic și uman.Cunoașterea cu un avans substanțial de timp, de către toți titularii de plan, de către toate unitățile economice, a obiectivelor și sarcinilor de plan pentru anii 1979—1980 a creat premise favorabile pentru buna pregătire a producției viitoare. In contextul acestor pregătiri, se cuvine subliniat faptul că, pentru anul 1979, în numeroase unități economice, la o serie de materii prime, materiale și produse principale, sta- contractării este avansat, exis-

premise pentru terminarea aces-tindtei acțiuni în cel mai scurt timp. Astfel, din datele centralizate la Ministerul Aprovizionării rezultă că proporția contractelor interne încheiate pînă la 20 august a.c. a ajuns la 91 la sută. Cea mai mare parte din aceste contracte sînt contracte ferme, deci conțin toate detaliile și clauzele necesare a fi cunoscute din vreme de partenerii contractuali. în vederea finalizării acestei acțiuni mai sînt însă de rezolvat unele probleme legate de definitivarea unor balanțe materiale de către ministerele metalurgiei șl, respectiv, construcțiilor de mașini. Pentru anul 1980 se află, de asemenea, în stadiu înaintat lucrările de finalizare a balanțelor materiale și s-a și trecut, într-o serie de cazuri, la încheierea contractelor economice.

Industria județului Su*  
CeaVQ Angajate în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea șl depășirea planului de producție și a angajamentelor asumate pe anul 1978, colectivele unităților industriale din județul Suceava au realizat sarcinile pe opt luni. Ca urmare a avansului de șase zile, se va realiza suplimentar, pînă la sfîrșitul acestei luni, o producție industrială în valoare de 220 milioane lei și o producție netă de 56 milioane lei. Producția fizică peste plan se va concretiza, printre altele, în aproape 8 000 tone minereu de mangan, mașini-unelte pentru așchierea metalelor în valoare de 20 milioane lei, peste 26 000 mc cherestea, mobilă în valoare de 4,7 milioane lei și 13 000 mp binale, 350 tone conserve din carne și 36 tone brînzeturi; (Gh. Parascan).

(Continuare în pag. a Il-a)

Tractoare moderne, puternice — realizate de harnicul colectiv al întreprinderii craiovene — sînt gata pentru 
a fl expediate beneficiarilor

Suplimentar,
17 000 tone laminateHotărît să ridice cota auccese- lor înregistrate în întrecerea socialistă, colectivul Laminorului de tablă groasă de la Combinatul siderurgic Galați a obținut suplimentar, în această lună, 1 000 tone tablă groasă și mijlocie. Adăugată sporului obținut pe cele șapte luni Încheiate din acest an, cantitatea de tablă groasă și mijlocie realizată suplimentar Însumează aproape 17 000 tone.
Bunurl de consum 

modernizateZilele acestea, de pe banda de montaj a întreprinderii „23 August" din Satu Mare a ieșit mașina de gătit cu numărul 6 000 000, cifră care încununează eforturile rodnice depuse de harnicul colectiv al unității sătmărene, In anii care au trecut, la fabricarea In serie a a- cestui tip de produs. Din anul 1951 și pînă în prezent' au fost realizate 59 de tipuri de mașini de gătit. Acestora li se vor adăuga alte 30 de produse noi și re- proiectate cu care, practic, va fi Înnoită aproape în întregime producția de mașini de gătit, în actualul cincinal. (Octav Gru- meza).

De curind, la întreprinderea de tractoare și mașini agricole din Craiova a fost montat cel de-al 5 000-lea tractor realizat de la începerea fabricației. Coincidentă semnificativă : cu un veac in urmă, din modesta făbri- cuță de pe aceeași stradă Bucovăț, din străvechea „Cetate a banilor", ieșeau pe piață primele „produse" — piese pentru repararea morilor țărănești, sape, melițe pentru in și cînepă, vînturători manuale... Drumul străbătut pînă la tractorul cu numărul 5 000 este e- norm. El face parte din drumul de mari accelerații parcurs de industria noastră socialistă în anii fructuoși ce au urmat e- liberării patriei.— Modesta precursoare (dacă putem numi așa a- telierele insalubre, cu o tehnică rudimentară) a întreprinderii de tractoare și mașini agricole de astăzi era supranumită... „Iadul lui Brătășanu" — ne spune comunistul Dumitru Zaharia, veteran al uzinei, care lucrează aici încă din 1944. „Iadul lui Brătășanu" nu-i o exagerare. Eu însumi am ucenicit aici, lucrînd desculț pentru nici un pol pe săp- tămînă. Drepturi ? Curajul de a Ie rosti echivala cu zvîrlirea în stradă, fără menajamente, iar în altă parte, în acei ani, nu prea aveai unde te duce. Craiova se zbătea și ea într-o cruntă înapoiere economică.Pentru această unitate, „proba de foc" — cum îi place directorului întreprinderii, ing. Mihai Dur, să spună — a fost trecerea

la producția de tractoare prin reprofilarea întreprinderii, ca urmare a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei de lucru din luna mai 1974. „Va trebui ca în viitor să produceți aici — sublinia secretarul general al partidului — între 15 000 și 20 000 tractoare

Trecerea la producția de tractoare cerea realizarea unor mașinl-agre- gat moderne, capabile să execute simultan mai multe operații. „Să le a- ducem din import" — s-au emis și asemenea păreri. Cît costa însă o astfel de „soluție" ? Cel puțin 2—3 ani de așteptare a utilajelor, plus bani

acțiune de mare importanță economică 
și socială-în atenția permanentă

a consiliilor populareorașelor și satelor din obiectivele careSistematizarea noastre — unul au concentrat atenția lucrărilor Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare de la sfîrșitul lunii martie a.c. — se situează in centrul activității consiliilor populare, cu atit mai mult cu cit înfăptuirea hotărîri- lor Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului declanșează, pe zi ce trece, o tot mai intensă dezvoltare a tuturor localităților și zonelor țării. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în cuvîntarea la Conferința pe țară a președinților consiliilor populare că „înfăptuirea hotărîri- lor partidului și statului privind urbanizarea satelor, ridicarea gradului lor de civilizație — ca o condiție a apropierii treptate a condițiilor de viată de la sate de cele de la orașe — impune măsuri hotărîle pentru realizarea programului de sistematizare, pentru a face din fiecare comună o puternică unitate administrativă, un oraș agroindustrial", grate organic în tare armonioasă țării, localitățile au cunoscut, în ple înnoiri în domeniul bazei tehni- co-materiale și edilitar-gospodărești, ca urmare a volumului masiv de investiții ce ne-au fost acordate din fondurile statului și, totodată, a creșterii continue a veniturilor populației, a participării maselor la acțiuni de înfrumusețare șl bună gospodărire. E- vident, organele de partid șl de stat din județul Botoșani au situat la baza procesului de dezvoltare a localităților legea sistematizării, prevederile cuprinse în actele normative.Așa cum indica tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la încheierea lucrărilor Conferinței pe țară a președinților consiliilor populare, și în județul nostru o importanță deosebită s-a acordat pregătirii comunelor ce urmează să devină intr-un viitor apropiat orașe agroindustriale. Aprobarea în cursul lunii martie ral al blicii, pentru nostru ale comunelor Bucecea șl Stefănești, ce vor deveni centre urbane pînă la sfârșitul anului 1980 — a produs o

Inte- procesul de dezvol- a tuturor județelor județului Botoșani ultimii 10 ani, am-

a.c. de către secretarul gene- partidului, președintele repu- a schitelor de sistematizare încă 5 localități din județul — între care figurează și cele

ale63 de orificil de distribuție, această dată, craioveni aucele carcasei Pînă la specialiștii realizat nu mai puțin de32 asemenea mașini-agre- gat, a căror eficientă e- conomică este estimată la 1,5 milioane letDar fabricația de tractoare solicita — drept o condiție obligatorie — re-
In „cetatea de scaun“ 
a celui mai puternic 
tractor românesc

pentru a satisface atît nevoile cele mai diverse ale agriculturii, cît și solicitările la export".îndrumările date atunci au constituit pentru colectivul craiovean o deviză de muncă. Sarcina era clară: în răstimpul unui singur an trebuia să totipul și fabricația de tractor, calea îndeplinirii deziderat numeroase obstacole tehnice, zatorice, dar, lași timp, era calcul, înainte te, puternica tradiție muncitorească, hotărîrea de a duce cina

întreprinderea realizeze pro- să asimileze primului tip Erau insă in acestuiorgani- în ace- luată în de toa-
la îndeplinire sar- asumată.

grei. Un grup de specialiști entuziaști — alcătuit din Dumitru Cojocaru, Marin Opran, Ion Vîrjan, Gheorghe Borcan, Gheorghe Catrina, Aurel Can- drea și Nicu Constantin — a gîndit transformarea unor mașini-unelte vechi în mașini-agregat specializate, prin atașarea unor dispozitive. Astfel au fost realizate agregate pentru frezarea șasiuri- lor, pentru prelucrarea căilor de rulare, pentru găurirea carcaselor de distribuție.Creșterea muncii de peste 5 ori. Un exemplu : cu o asemenea mașină-agregat, cu 63 de axe. se execută dintr-o singură prindere toate

carcaselorAvantajul ? productivității

organizarea întregului flux al întreprinderii și realizarea unor linii tehnologice moderne. In 1975, aici nu ființa nici măcar pe hîrtie o asemenea linie de fabricație. Astăzi sint puse in funcțiune 8, și numărul lor creștere. Trebuie că asimilarea, la într-o perioadă scurtă, a producției de tractoare a fost posibilă și datorită sprijinului colectivelor din cadrul centralei industriale brașovene, loc unde s-a născut întîia dată tractorul românesc.Spicuim din „cartea de aur" a întreprinderii :1975 — asimilat, omologat și introdus în fabri-

este în precizat Craiova, relativ

cație primul tip de tractor — T.I.H.-445 — pentru lucrări în agricultură, construcții, telecomunicații și silvicultură ; poate fi echipat cu 12 tipuri de unelte.1976 — primul tip de tractor fabricat la Craiova — T.I.H.-445. obține două medalii de aur la tîrguriie internaționale de la Brno și Zagreb. în a- celași an, peste 60 la sută din tractoarele realizate aici sînt destinate exportului.1976—1977 — se asimilează, se omologhează și se introduce în fabricație cel de-al doilea tip de tractor — A-1800-A (cel mai puternic tractor de construcție românească).1978 — A-1800-A este Înscris in nomenclatorul de export al întreprinderii...Toate acestea sint, fără îndoială, realități cu care . s-ar mîndri orice colectiv. Sînt fapte de muncă exemplare, aparținind unor Mulți dintre ei, nici ' cii, cu peste 20 de ani de activitate în această citadelă muncitorească. între ei, Nicolae Bîrăianu, lie Duță, Achim Giurgileanu, Gheorghe Belu, Dumitru Zamfir, Ion Knizel. Ei au străbătut lungul drum de la melițele pentru in și cînepă pînă la modernele tractoare de azi făurite în acest străvechi colț de tară. Tractoare al căror număr de fabricație a întrecut ci- fra-jubileu de 5 000.

oameni exemplari, stator- slujitori ai mun-

Nicolae BABALAU

satisfacție in rîndul boto- și cu atît mai mult al lo- din comunele respective, determinat mobilizarea tu- forțelor pentru înfăptuirea cuprinse în schițele
puternică șăneoilor, cuitorilor fapt ce a turor ‘ . ___________prevederilor cuprinse în schițele aprobate. în acest sens, au fost luate măsuri de sprijinire efectivă de către consiliul popular județean a celor două comune — precum și a comunei Flămînzi, ce va deveni, de asemenea, centru urban pînă la sfîrșitul anului 1980 — astfel încît gradul de echipare tehnico-edilitară prevăzut pentru următorii doi ani să asigure intr-adevăr

Haralambie ALEXA
prim-secretar al Comitetului 
județean Botoșani al P.C.R., 

președintele comitetului executiv 
al consiliului popular județean

inscrierea lor în rîndul centrelor urbane.în aceste localități, ca de altfel în întregul județ, sub conducerea organelor de partid, prin intermediul organelor de stat și al secțiilor sau serviciilor de specialitate, s-a impus o severă disciplină pentru respectarea prevederilor sistematizării în construcții. De exemplu, în centrele civice ale celor 68 de comune ale județului, iu. care numai pînă la finele anului 1980 vor fi construite peste 1 300 de apartamente proprietate de stat, locuințele ce urmează să și le construiască populația vor fi — așa cum prevede legea — cel puțin cu parter și un etaj. Deoarece în unele localități — între care Mihăileni, Copă- lău, Dersca, Berăești și Bălușeni — s-au manifestat tendințe de încălcare a acestor prevederi de către consiliile populare locale, comitetul executiv al consiliului popular județean a stabilit măsuri care să ducă la îmbunătățirea situației.O problemă căreia i s-a acordat o mare importanță în județul nostru

este aceea privind sistematizarea Celorlalte localități rurale, care concentrează peste 65 la sută din numărul locuitorilor. Astfel, în urma unor largi consultări cu cetățenii, a studierii condițiilor și posibilităților de dezvoltare a fiecărui sat, s-a stabilit ca un număr de 81 de localități amplasate pe terenuri improprii, cu căi dificile de acces și un număr restrîns de gospodării, să fie supuse procesului de dezafectare naturală, interzieîndu-se orice noi construcții. Au fost revizuite, de asemenea, perimetrele construibile ale celorlalte localități, eliminîndu-se acele suprafețe care nu se justifică pentru construcții. în consecință, suprafața construi- bilă a județului s-a redus. în ultimii ani, cu peste 18 000 ha teren, care trec treptat în circuitul productiv. Ințelegînd acest proces, condițiile substanțial îmbunătățite de care se pot bucura prin mutarea in centrele comunelor de care aparțin, sau în altă parte, mulți cetățeni care aveau casele în zonele cu restricție de construcții și-au construit deja locuințe noi în centrele preferate. Nu putem insă considera încheiată această acțiune de restringere a perimetrelor construibile. Există încă, pe raza județului nostru, un număr de peste 35 000 de gospodării în afara vetre- lor de sat. De asemenea, avem localități — cum sînt Coșula, Copălău, Vîrful Cimpului, Oneaga, Pomirla, Cristinești etc. — în care casele sint răsfirate, fapt ce determină o densitate scăzută a numărului locuitorilor și, totodată, reduce posibilitatea unor eficiente echipări edilitar-gos- podărești (rețele de apă, canalizare, telefoane etc.). Față de această situație, comitetul județean de partid, consiliul popular al județului au desfășurat o educativă activitate loguri cuși explicarea
intensă activitate politico- în localitățile respective,care — concretizată în dia- cetățenii, în dezbatereaimplicațiilor fie-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Din mijlotulA nu risipi, a nu te risipi. A te concentra asupra lucrului tău si a duce la capăt răbdător și fără grabă totuL A fi încordat si atent ca un vînător asupra vinatului său și, in același timp, liber, de orice prejudecăți, ho- tărît să scrii măsura cjt mai exactă a lucrurilor. A fi în viață și a te ridica spre operă din miilocul vieții. A iubi ce e viu si în mișcare, pentru a medita cu folos asupra repaosului și mortii. care si ea este trecere... Iată infinitive cu un caracter ’mai degrabă imperativ. E- xistă un prag dificil, o linie aproape nevăzută între lucid si patetic, o muche sclipitoare sau vîrful unui ac pe care în mintea artistului se sprijină într-o clipă lumea. Ar fi chiar teritoriul în care generalul (infinitiv) se întîlneste cu individualul (imperativ). altfel spus, tendința ideală a artei.în fond, ce înseamnă, atunci cînd meseria ta este scrisul, a nu te risipi, de pildă ? înseamnă, în primul rînd, a nu confunda cantitatea cu' calitatea. Gravă confuzie, care duce la pierdere, oriunde ea devine criteriu.Nu înțeleg prin punerea în lucrare a acestei idei (ce ar trebui, în sfîrsit. să fie luată în serios de toată lumea). firește, că o operă vastă cuprinzînd toate genurile literare, să zicem, exclude calitatea. Se mult si. bine, cum Se poate și foartela fel. este

Mult si bun, mult si prost, puțin si bun. puțin si foarte prost ! Nu despre asta este vorba. Este vorba să nu te arunci fără măsură în toate părțile deodată. E drept, unii pot, dar îi numeri pe degete, si cînd le vine rindul la ludecată tot dintr-un singur unghi trebuie priviți. Tentația tuturor ..genurilor" literare este, fără îndoială. mare. Dar a te cunoaște pe tine însuti, a-ti aprecia cît mai
însemnări de

George BĂLĂITĂ

ln- mai poți da ! tine

poate scrie se înțelege, este dovedit, scrie puțin bine, cum, dovedit.

onest puterile st a cerca să obții cît mult acolo unde cel mai bine. asta. Sigur, chestiuneade conștiința profesională. cum se zice, a fiecăruia, de ..programul" lui. Sigur, sigur, cantitatea in sine poate impresiona, dar cine ar îndrăzni să compare un elefant săpat cu tot dichisul în piatră. în mărime naturală sau chiar mai mare, cu măiastră sau cu oul lui Brancusi ? Un grafoman vrea să fie publicat cu un roman de o mie de pagini fără nici o va-' loare. Am muncit o viată la el. spune. Si e adevărat, a muncit în felul lui. Dar fără să se cunoască pe sine, fără etc., etc.... Cutare autor, care o viată întreagă a sufocat piața cu supraproducția lui. roman, poezie, film, teatru, eseu si restul, citit si comentat la zi. este uitat de tot a

viețiidoua zi după moarte. Pe cînd Tolstoi si Sa- doveanu rămân mereu cu întreaga lor operă masivă. în care contemporani. urmași, înaintași intră claie peste grămadă ca liliputanii în lui Guliver.Problema de a depăși si mica teorie si a ne întoarce la uneltele noastre. Scurta, naiva mea Pledoarie în acest colt de pagină, făcută pe cît cu putință telegrafic. sec. fără adjective. bate, cum de la primul rînd se vede, spre cunoașterea de sine a omului de litere, luptător de prima linie încă de pe vremea scribilor. Nu mai este nevoie să adaug că a- ceastă cunoaștere de sine pornește înainte de orice de la curalul de a te adăuga mulțimii si istoriei. Si din anonimat 6ă proiectezi puternica lumină a operei tale asupra talazului veșnic al umanității. înainte de a provoca entuziasmul trecător al mulțimii, să o faci pe ea însăși să se gîndească pe sine, să înțeleagă si să se schimbe ; între artistul care stîrnește curiozitatea si aplauzele si cel care o face gîn- ditoare. eu îl urmez pe acela din urmă. A- ceastă idee a calității, a valorii ideologice si artistice a operei este printre cele mai importante cuprinse în cuvântul tovarășului Nicolae Ceausescu la recenta întîlnire cu scriitorii. Este de meditat asupra ei. firește, nu numai la gazetă, ci mai ales în cărți.

buzunarul
este însă 
exemplele
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Pentruasigurareahranei animalelorpb ioî itoprt iernii, 
trebuie să fie instate cel puțin

20 MILIOANE TONE DE FURAJE
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osteneala
Pe la . începutul lunii 

gust, in timp ce se făcea 
rățenia obișnuită, dimineața, la
cabana Babele a fost găsită o 
importantă sumă de bani. Cum 
pînă acum nici unul dintre tu
riștii care au poposit pe la ca
bană nu și-a revendicat banii 
pierduți, poate află pe această 
cale și se prezintă să și-i ridice. 
Cu o condiție : să-i indice caba
nierului Gheorghe Bordea suma 
exactă. Fiind vorba de o su
mă apreciabilă, păgubașul me
rită să mai facă o călă
torie pînă la Babele. Și aceasta 
cu atit mai mult cu cit s-a dat 
in folosință de curind și teleca- 
bina Bușteni-Babele. Cine 
inscrie la cuvint ?

Salvat
se

I de vecini
din

I
I
I
I
I
i
I

Procurorul Ana Călin __
Bîrlad ne aduce la cunoștință o 
intimplare petrecută in comuna 
Epureni (județul Vaslui). Seara 
tîrziu, in timp ce vecinii bătri- 
nului Alexandru Enache se pre
găteau de culcare, au auzit ge
mete dinspre casa acestuia. L-au 
strigat pi' bătrîn, apoi au bătut 
la geam și la ușă, după care au 
dat buzna înăuntru. L-au găsit 
zăcînd pe podea. Fusese bătut 
de cineva care fugise. Dar de 
cine ? In urma cercetărilor în
treprinse a fost descoperit făp
tașul. Se numește Toma Vasile, 
un scandalagiu fără pereche, 
care mai tulburase și ■ altă dată 
liniștea comunei. Va fi trimis 
fața instanței de judecată.

Controlori
in

i
I

I

I 
I

I

I■
I
I
I
I
I
I

I

I

I
i
i

necontrolati»
Timp de un an și jumăta

te, nimeni nu a catadicsit să 
controleze gestiunea vânzătoa
rei Georgeta Cuejdeanu, de la 
chioșcul de țigări și mărunțișuri 
din cartierul Dărmănești al ora
șului Piatra Neamț. Am precizat 
de la început timpul cit a fost 
„uitată" sau „ocolită" de con
troale (problema urmează să se 
clarifice in cursul anchetei), 
pentru că și acest fapt a contri
buit la săvîrșirea unei delapidări 
de proporții. Zilele trecute, tind 
s-a tras linie, s-a constatat că din 
gestiune lipsesc peste 190 000 lei. 
Dacă mai intirzia controlul cite- 
va zile, suma s-ar fi „rotunjit", 
iar celor care ar fi trebuit să 
facă la timp socotelile astea 
le-ar fi venit, poate, mai ușor. 
Acum insă le va fi mai greu...
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! Dolofana I
I
I

din Otopeni
Ne-a vizitat ieri la redacție 

cititorul nostru Gheorghe Dumi
nică din comuna Otopeni (Bucu
rești), strada Valea Paserii nr. 3, 
lucrător la autobaza Nordului a 
I.T.B. : „Citind zilele trecute la 
rubrica «Faptul divers» despre
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o roșie care cintărea un kilo
gram și cincisprezece grame, 
m-am gindit că ar merita și do
lofanele din grădina mea să fie 
băgate in seamă". Apoi a scos 
dintr-o plasă două roșii, una 
mai mare și mai frumoasă decit 
alta, suprinse și in imaginea de 
față, impreună cu stăpinul lor. 
Dar și cu regretul acestuia că din 
poză lipsește cea mai dolofană 
dintre toate, in greutate de a- 
proape un kilogram și un sfert. 
Motivul : cu puțin înainte de 
plecare, ciugulise din ea o găină 
și... „mi-a fost jenă s-o aduc, că 
nu mai era atit de fotogenică".

Dacă ar fi să ne luăm după 
pasiunea lui Gh. D. și dacă el 
și-ar fructifica rodul grădinii în 
piață, atunci gospodina i-ar cere 
roșiile nu cu kilogramul, ci cu... 
bucata.
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Cine se 
aseamănă...

...se adună. După ce au făcut 
cunoștință („Pe mine mă chea
mă Maria și sint din Craiova", 
„Iar pe mine Valentina și sint 
din Poiana Mare, adică tot ol
teancă") au început să desco
pere tot felul de coincidențe :

— Eu am 21 de ani. Dar tu ?
— Formidabil ! Și eu tot 21 ! 

Dar nu mi-am găsit încă o ocu
pație...

— Extraordinar ! Și eu tot așa. 
Ce faci diseară ?

— Știu eu ? Să vedem ce pică...
Le-au „picat" la amândouă cu 

tronc doi indivizi de aceeași 
teapă.

Pe baza Decretului 15311970, 
Judecătoria Craiova le-a con
damnat pe cele două proaspete 
cunoștințe cu atîtea „coinciden
țe" la cite trei luni închisoare, 
pentru „viață parazitară și a- 
costare de bărbați în vederea 
obținerii unor foloase mate
riale".

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
..Scînteii”
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în acest an, pe lingă alte nutrețuri destinate animalelor, unitățile agricole urmează să însilozeze peste 20 000 000 tone de furaje. Cum se desfășoară această importantă lucrare 7 Din cantitățile prevăzute a se însiloza pînă la sfîrșitul lunii august s-au realizat 89 la sută în cooperativele agricole și numai 61 la sută in întreprinderile agricole de stat. în cooperativele agricole din județele Tulcea, Argeș, Sălaj, Harghita și Cluj planul de recoltare șl insi- lozare a nutrețurilor a fost depășit. în județul Vîlcea, de pildă, s-au organizat atit formații specializate de mecanizatori și cooperatori care lucrează la recoltarea și însilozarea furajelor, cit șl echipe de cosași pentru fînețele situate pe pante nemecanizabile. Cei mai experimentați mecanizatori au fost repartizați pe combinele de tip CAF șl CRF — utilaje de mare randament, dar cu grad sporit de complexitate. Măsurile amintite se materializează în depășirea planului de depozitare a finului în cooperativele agricole cu 48 la sută și realizarea programului de însilozare pe actuala perioadă.Dacă pe ansamblul agriculturii cooperatiste recoltarea și însilozarea furajelor se realizează in ritmul stabilit, în unele județe cantitățile stocate în silozuri și fînare sint reduse. Cooperativele agricole din județul Neamț au insilozat numai 53 la sută din cantitățile de furaje prevăzute pentru actuala perioadă, cele din Constanța — 71 la sută, Gorj — 72 la sută, Hunedoara — 76 la sută, Sibiu — 75 la sută. Diferențe și mai mari se constată In cadrul întreprinderilor agricole de stat. în timp ce unitățile din județele Bacău, Timiș, Arad, Satu Mare ș.a. au depășit programul de însilozări timpurii, în altele lucrările sint foarte întîrziate. Cu mult sub media pe țară se situează întreprinderile agricole de stat din județele Neamț, Tulcea și Gorj. Este evident, in toate aceste județe, nerea- lizările la semisiloz vor trebui recuperate în perioada însilozărilor de toamnă.înfăptuirea programului de însilozare depinde de organizarea exemplară a muncii pentru a se strînge, transporta și depozita întreaga cantitate de produse secundare ale culturilor agricole. Pe măsura recoltării sfeclei de zahăr, lucrare care a început de curînd, trebuie însilozate în amestec cu paie toate frunzele și coletele care rezultă. Potrivit unor calcule, de la cultura sfeclei de zahăr rezultă cel puțin două milioane tone de frunze și colete. Deși valoarea lor

nutritivă este cunoscută, se manifestă tendința de a subaprecia această sursă de furaje. Programele și graficele de recoltare a sfeclei, deja întocmite, țin seama numai de cerințele fabricilor de zahăr, ignorind necesitatea de a se însiloza coletele și frunzele. Trebuie avut in vedere că însilozarea furajelor nu se poate face cu țî- rîita, săptămîni în șir, iar un siloz trebuie .umplut în decurs de cîteva zile. Iată de ce trebuie revăzute graficele de recoltare a sfeclei pentru a permite concentrarea mijloacelor mecanice pe un număr mai restrîns de unități, luîndu-se, desigur, în considerare starea culturilor, criteriile de ordin tehnic și organizatoric. Este un prim pas spre evitarea situațiilor păgubitoare constatate în anii trecuți. cînd mari cantități de colete și frunze s-au uscat sau au fost degradate.Cu aceeași grijă se cer revăzute și corelate graficele și programele de măsuri la recoltarea celorlalte culturi și în principal a porumbului. în această toamnă în cooperativele agricole urmează să fie însilozate 5 milioane de tone de coceni în amestec cu furaje verzi și suculente. Este în interesul unităților agricole să realizeze cît mai mult din această cantitate în prima fază de recoltare a porumbului, cînd cocenii au o valoare nutritivă mai ridicată și suculenta necesară obținerii unui nutreț de calitate.încheierea cositului fînețelor naturale, recuperarea întîrzierilor Ia a- ceastă lucrare, este o altă sarcină de primă urgență și însemnătate. Din datele centralizate la Ministerul A- griculturii rezultă că au fost cosite 93 la sută din fînețele aparținînd

cooperativelor agricole. Această lucrare s-a încheiat in limitele timpului optim in județele Vîlcea, Dîmbovița, Satu Mare, Iași, Timiș, Arad și altele, creîndu-se premise favorabile pentru a obține de pe a- ceeași suprafață o producție sporită de otavă. în unele județe — Maramureș, Harghita, Brașov — sînt însă mari suprafețe cu iarbă necosită, din care o bună parte a depășit faza optimă de recoltare. Această importantă lucrare este rămasă in urmă îndeosebi în unitățile agricole din zonele montane, unde și vegetația a fost mai întirziată.Transportul finului în preajma fermelor zootehnice, depozitarea în fînare sau șire acoperite sint o problemă care se cere soluționată neîn- tîrziat pentru a evita pierderile. Chiar în județele în care cositul tri- folienelor și fînețelor s-a încheiat, există mari cantități de fîn pe cîmp. Miile de căpițe de fîn rămase netransportate în Sălaj, Harghita, Maramureș și altele, pe lingă că se degradează la suprafață, împiedică dezvoltarea vegetației. Cei cîțiva metri pă- trați pierduți sub fiecare căpiță netransportată par puțini, dar însumați înseamnă mii și mii de hectare sustrase producției.Asigurarea unor cantități cît mal mari de furaje are o mare însemnătate pentru dezvoltarea zootehniei. Iată de ce organizațiile de partid, conducerile unităților agricole au datoria să organizeze exemplar activitatea formațiilor de mecanizatori și cooperatori pentru recoltarea și însilozarea furajelor la timp și fără pierderi.
C. BORDEIANU

INVITAȚIE 
LA HANUL 

SLĂNIC- 
PRAHOVADacă existența salinei a contribuit de-a lungul timpului la dezvoltarea localității Slănic- Prahova, cele șapte lacuri sărate, precum și nămolul sapropelic i-au conferit renume terapeutic. Situată în pitoreasca zonă subcarpatică, într-o regiune de coline ferite de curenți și de schimbări bruște de temperatură, la o altitudine de 400 de metri, stațiunea Slănic oferă condiții favorabile tratamentului și odihnei. Cooperația de consum le oferă vizitatorilor, în orice perioadă a anului, condiții bune de cazare și masă la Hanul Slănic. situat chiar în centrul stațiunii. Camerele, cu două și cu trei paturi, sînt dotate cu băi sau cu dușuri și încălzire centrală. Restaurantul unității servește preparate culinare specifice bucătăriei românești, precum și gustoase specialități „ale casei". Obiectivele turistice din stațiune — muntele de sare și „Grota miresii" — sau cele situate la mică distanță, printre care ruinele castru- lui roman de la Dragna, oferă puncte de atracție pentru vizitatorii acestei pitorești localități.în fotografie : Complexul Slă- nic-Prahova.

Cuvîntul
cititorilor, 

CUVÎNTUL
OAMENILOR

MUNCII
Promptitudinea maistruluiȘtefan Zaharia, maistru la Combinatul de lianți Hoghiz, județul Brașov : Una dintre operațiile cele mai anevoioase în procesul de întreținere a liniilor de ciment ale Combinatului de lianți Hoghiz o constituie ungerea răcitorului grătarului de la cuptoarele de clincher. Aceasta, deoarece utilajul are nu mai puțin de 36 puncte care trebuie unse cu vaselină in fiecare schimb de lucru. Fină de curînd, operația se executa manual de către un un- gător, care făcea față greu muncii. Deși prescripțiile tehnice erau respectate întocmai, plăcile de etan- șare și lagărele se uzau prematur, redueîndu-se astfel ciclul de funcționare a cuptoarelor — deci și producția — între două reparații. în

aceste condiții a intervenit prompt, cu pricepere profesională, inimosul maistru Vasile Sălăjan din combinatul nostru. El a conceput și realizat o instalație care permite, pentru prima dată în țara noastră, ca această operație grea să se execute mecanic, prin simpla apăsare pe buton. Acum, un singur muncitor introduce vaselina la toate cele 36 puncte de ungere în numai o jumătate de oră. Ciclul între două reparații se prelungește cu 70 la sută. Ceea ce înseamnă o mai bună utilizare a capacității de producție a utilajelor, mai mult ciment. Scriu toate acestea și pentru că noua realizare poate fi preluată de celelalte colective din unitățile de lianți din țară.

Chipuri ale tragediei și comediei:

„Electra“ și „Fata din Andros“în cea de-a cincea „seară de teatru antic" tragedia s-a învecinat cu comedia.Mai întîi, la Muzeul de arheologie din Mangalia, un colectiv al teatrului „Ion Creangă" a dat viață „Electrei". Subintitulat „Subiectul aparține tuturor", interesantul scenariu al lui Răzvan Ștefănescu reunește pagini de Sofocle, O’Neill, Sartre și Gi- raudoux, ce luminează din unghiuri multiple pasiunea vindicativă, chinul eroinei. Originalitatea scenariului constă în liantul fragmentelor dramatice, care, fructificînd și totodată distanțîndu-se de-mitul fetei lui Agamemnon, incită la reflecție despre sensul și libertatea actelor umane, despre sensul și rolul artei, al teatrului. Montarea realizată în regia Ilenei Cristea beneficiază de talentul unei actrițe sensibile, cu vocația tragediei, pe care am dori s-o vedem mai des, (Natalia Arsenie), și de contribuția adecvată a Neofitei Pătrașcu, a lui Gheorghe Anghelu- ță și Marius Toma, interprets eroilor tragici — și a Andrei Teodorescu-Ion, a Iui Mircea Mușatescu și a lui Răzvan Ștefănescu (prezentatorii).
★Seara, la cetatea Callatis, un colectiv de tineri al Teatrului Național din București a prezentat „Fata din

Andros", prima din cele șase piese ale scriitorului latin de origine africană Te- rențiu, care a trăit in secolul II înaintea erei noastre. Pe urmele înaintașilor săi Ennius, Naevius, Plaut, Te- rențiu prelucrează subiectele unor comedii grecești. Mai complicată (rezultată din mobilizarea a două surse diferite), intriga
„SERI 

DE TEATRU 
ANTIC"

„Fetei din Andros" ră- mîne convențională, întîlnim și aici eterna poveste a nepotrivirii dintre sentimentele tinerilor și planurile maritale ale părinților cu binecunoscutul lanț de încurcături, conflictul sfîrșindu-se cu bine, spre mulțumirea tuturor, grație curajului tinerilor, nobleței lor sufletești.A căuta și găsi pe Terențiu în spectacolul echipei de tineri formate in Atelierul Naționalului bucu- reștean presupune, să recunoaștem, o adevărată reconstituire de tip arheologic. „Fata din Andros" e un pretext pentru finalizarea unei idei teatrale discutabile, dar rodnice sub aspect spectacular.

Și, mai ales, un pretext pentru manifestarea plenară a patimei jocului dezlănțuit. A- sistăm, așadar, la un spectacol de improvizație al unor oameni înzestrați cu reală inventivitate, fantezie a- sociativă și disponibilitate. Asistăm la o declanșare de vitalitate cu puncte de sprijin în text, dar care iși caută făgașul mai larg in virtuozitatea mișcării teatrale și acrobatice, în evantaiul expresivității corporale, în bogăția gesturilor, în susținerea (ori dinamitarea) dialogului originar prin pan- tomimă, in alternarea cuvîntului cu cîntecul, în schimbarea continuă a registrelor comice de la grotesc la umor și contrapuncta- rea lor lirică. Un spectacol dinamic, antrenant, cînd încîntător, cînd obositor prin excese. Un spectacol ai cărui adevărați eroi sînt regizorul, actorii. Din numeroasa echipă a Naționalului se cuvin amintiți pentru dăruirea cu care se avîntă în scenă cei puțin cîțiva : Mihai Mă- laimare. Radu Gheorghe, Gh. Visu, Tamara Crețulescu, Eugenia Maci și, bineînțeles, autorul versiunii scenice și al regiei, care, în plus, a avut a se lupta cu dificultățile — mari — ale adaptării la noul și pretențiosul spațiu de joc.
Natalia STANCU

Prezentul, dar mai ales
viitorulEmil Băjan, comuna Cerna, județul Tulcea : în comuna noastră exista de mulți ani o ripă adîncă ce strica frumusețea localității. Din inițiativa deputaților, cu sprijinul întregii obști a comunei, al întreprinderilor de pe raza care au pus la dispoziție mașini și utilaje, rîpa a fost, recent, desființată. în locul ei se va realiza un frumos complex sportiv.De altfel, întreaga comună a devenit un șantier. De-o parte și alta a șoselei naționale Măcin — Tulcea, care străbate satul, se înalță schelele viitoarelor blocuri cu zeci de apartamente moderne, cu spații comerciale și pentru prestări

acesteia.

servicii
Producție bună

comuneila parter. în viitorul apropiat se va dubla capacitatea de producție la cuarțită, materia primă necesară întreprinderii de alumină din Tul- cea ; va spori capacitatea centrelor de vinificație și de prelucrare a laptelui, se va moderniza moara, la cooperativa agricolă de producție se va înființa o fermă model pentru creșterea vacilor, se va construi încă o grădiniță cu creșă. Hotărit lucru, Cema, asemenea multor așezări rurale din țară, iși schimbă înfățișarea. Realizările de pînă acum și cele pe cale a se înfăptui se reflectă direct în nivelul de trai al sătenilor./
de aruncat?

Un remarcabil ciclu 
de anchete politice la televiziuneCu prilejul marii noastre sărbători de la 23 August, televiziunea ne-a prezentat un șir de anchete consacrate insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste și o- glindirii ei în conștiința maselor, participării României la războiul antihitlerist, cuceririi puterii și desfășurării construcției socialiste, legăturii indisolubile dintre partid și popor, pe care toate aceste mari evenimente au pus-o puternic în evidență. \Trebuie să ' spunem că televiziunea și, firește, realizatorii acestor emisiuni — George Radu Chirovici, Mihai Caranfil, Eugen Flo- rescu, Dinu Săraru, Vasile Băran și Adrian Păunescu — au transformat micul ecran intr-o veritabilă tribună de afirmare patetică și convingătoare a adevărurilor fundamentale ale maselor largi populare, angajate in toate marile evenimente ce stau la temelia noului destin, socialist, al României. Am fost puși, astfel, în fața unor emoționante mărturii despre acei ani eliberatori, cînd. la chemarea partidului, o țară s-a ridicat ca un singur om spre a-și afirma prin luptă idealul istoric al dreptății sociale și libertății naționale, hotărîrea de a face totul spre a-și lua soarta în propriile mîini. Ani cînd o țară și un popor întreg au întors armele fără nici o șovăire împotriva cotropitorilor, eliberin- du-se pe sine și contribuind prin jertfe de singe și la eliberarea

altora. Memoria vie a acelei generații de luptători, muncitori, ostași, țărani, intelectuali , tineri și virst- nici, s-a împletit organic — în acest ciclu de anchete politice — cu munca și lupta celor care, în anii ce au urmat actului de la 23 August, și-au pus energia, spiritul revoluționar în slujba înfăptuirii noii Românii, libere și prospere, așa cum au visat-o moșii și
ADNOTĂRI

strămoșii noștri, așa cum a dorit-o dintot- deauna poporul iubitor de libertate și pace, de muncă și creație.Apelînd la memoria și confesiunea unor oameni de profesiuni și vîrste diferite, filmați în ambianța proprie vieții și muncii lor de azi spre a duce mai departe, spre de- săvîrșire, opera ctitorită în marele August, ascultindu-i vorbind la nivelul înaltei lor conștiințe socialiste, de oameni demni, adevărați stăpîni ai tuturor bogățiilor țării, la sporirea cărora participă nemijlocit, răspunzînd ta întrebările simple, firești, neretorice — realizatorii acestor anchete au izbutit să împletească într-o dimensiune unică exemplară, aceea a patriotismului socialist, mărturii diferite, provenite de la oameni deosebiți, fiecare cu propria lui personalitate. Constituie, desigur, un merit al realizatorilor a- cestor emisiuni de a fi imprimat anchetelor

respective un suflu dinamic și convingător, înfățișîndu-ne în plină lumină o galerie impresionantă de oameni ai societății noastre. Seria de anchete a izbutit în chip remarcabil să scoată în evidență spiritul de continuitate, legătura indestructibilă dintre un trecut glorios, de lupte și jertfe, și prezentul tumultuos, în care poporul își desfășoară larg forțele pentru a da împlinire mărețului Program al partidului. In acest fel, autorii anchetelor amintite au realizat, prin intermediul mărturiilor tuturor generațiilor, un arc peste timp, o sinteză a luptei și muncii desfășurate sub conducerea partidului în aceste decenii. Ideea fundamentală ce se cuvine subliniată după ce am văzut acest ciclu este că a evoca marile e- venimente, momentele de răscruce în istoria poporului nu înseamnă numai a vorbi despre trecut, despre e- venimente care au fost, ci de a le privi și înțelege în lumina prezentului. De a le căuta ecoul durabil în conștiința epocii actuale, la nivelul conștiințelor oamenilor de azi. în acest fel, istoria, evenimentele mari își vădesc spiritul de continuitate, capacitatea de a fi permanente imbolduri către noi și noi fapte puse in slujba edificării patriei de azi și de mîine. Ceea ce au și izbutit să spună. în chip memorabil, anchetele a- mintite.
C. STANESCU

Marin Drăgoi, comuna județul Dolj : în cămările r___curțile cetățenilor din comuna Bechet, județul Dolj, s-au strîns de-a lungul anilor mari cantități de sticle și borcane goale. Cum însă la cooperativa de consum nu se primesc asemenea ambalaje și nici nu se preschimbă, sătenii sint nevoiți să le arunce. Din cîte am constatat, și în alte sate (Dăbuleni, Călărași, Ostroveni, Orășani, Sărata etc.) se întîmplă același lucru. Nu s-ar putea oare ca CENTROCOOP să ia măsuri ca și in mediul rural asemenea ambalaje să fie recuperate și valorificate 7Pun gpeastă întrebare mai ales

Bechet, și prin

Pe scurt,• Dulciuri și zgomote. în ultimii ani, întreprinderea de produse zaharoase „Feleacul" din Cluj-Napoca s-a dezvoltat mult. Odată cu creșterea numărului mașinilor și utilajelor s-au intensificat însă și zgomotele produse de acestea. Zi șl noapte, locatarii imobilelor din preajma unității nu se pot odihni nici dacă închid ferestrele. întrucît în urma demersurilor noastre repetate la nivelul întreprinderii și al forurilor locale nu s-au întreprins măsuri pentru diminuarea surselor de poluare sonorăj solicităm și pe această cale intervenția promptă a —------ . ... (Va_Cluj-consiliului popular municipal, sile Coaciu, strada Voltaire, Napoca).
mult• Un cămin cultural mai _____tnchis. în satul nostru, Covrigi, comuna Văgiulești, județul Gorj, activități cultural-educative se organizează foarte rar. Deși în localitate există numeroși tineri muncitori care doresc să-și petreacă cu folos timpul liber, să se recreeze după orele de muncă, nu pot, deoarece căminul cultural stă mai tot timpul încuiat ; de programe artistice pentru tineret ori de activități la club nici pomeneală. Comitetul comunal de partid cunoaște situația, dar ar trebui să și determine consiliul popular, organizația U.T.C., cadrele didactice să facă mai mult pentru antrenarea tinerilor la revi- talizarea muncii cultural-educative. (V. Constantin, comuna Văgiulești, județul Gorj).• Schimbare de optică. Pare incredibil că intr-un municipiu cum . este Rîmnicu Vîlcea nu există nici o unitate de optică medicală. Cine are nevoie să schimbe o lentilă la ochelari sau să-și procure alții noi ^trebuie să apeleze la serviciile uni-

pentru faptul că s-a’creat o situație anormală ce ia proporții : in timp ce fabricile de sticlă produc și livrează unităților comerciale mari cantități de ambalaje, acestea din urmă nu tac nici cel mai mic efort • pentru a le recupera și reintroduce în circuitul economic. Dacă pentru gospodăria cetățeanului a- ceastă pierdere nu e mare, pentru economia țării înseamnă materii prime, capacități de producție, fonduri bănești și forță de muncă consumate cu totul nerațional. De aceea, consider că se impune o intervenție hotărită a factorilor de planificare și financiari în drept, închizîndu-se astfel un robinet al risipei.
din scrisorităților Sibiu, atit de greu pentru conducerea cooperativei meșteșugărești din localitate să înființeze și la noi o asemenea unitate 7 (Gheorghe Ispășoiu. pensionar, Rîmnicu Vilcea).

specializate din alte orașe : Pitești, București. Este oare
• Concasor pentru... rugină. Cu doi ani în urmă, in stația C.F.R. din comuna noastră, Stînceni, județul Mureș, a fost construită o instalație de concasare a pietrei. Aici își găseau de lucru mulți săteni din Împrejurimi și tot de aici se puteau procura materiale pentru întreținerea lor. După un an de 1 instalația ce locale a fost preluată de alte unități si apoi lăsată în _____ .Astfel că în prezent o parte din utilaje au fost luate, alte piese descompletate, iar restul — lăsat la voia întîmplăril. Oare nu ar trebui să se stabilească cine răspunde pentru banii cheltuiți cu acest concasor și cu construirea drumului de acces pină la locul unde se afla ? (loan Ujică, comuna Stînceni, județul Mureș).

drumuri- functionare. aparținea industrieiparagină.

• Șoseaua cu multe promisiuni. Drumul tre satul Ferești și orașul Vaslui degradat.lui popular județean Vaslui de a lua măsuri pentru repararea acestuia și crearea unui traseu de autobuze pe ruta Vaslui — Moara Domnească — Ferești au rămas neonorate. Ce-i drept, s-au e- xecutat unele lucrări, dar starea drumului tot nu s-a îmbunătățit. Cit timp trebuie să mai treacă pină vor fi onorate promisiunile 7 (Ana Morariu, profesor. comuna Văleni, județul Vaslui). _______j

care face legătura in-este cam de multă vreme Promisiunile Consiliu-

(Urmare din pag. I)Ce relevă aceste date 7 Comparativ cu anii anteriori, în acțiunea de contractare s-a realizat un anumit cîștig de timp. Explicația 7 Elaborarea lucrărilor de planificare, de echilibrare a balanțelor materiale s-a făcut — potrivit indicațiilor conducerii partidului, măsurilor de perfecționare a mecanismului economico- financiar — concomitent cu încheierea contractelor economice. Stadiul avansat al acțiunii de incheiere a contractelor este o dovadă a seriozității și spiritului de răspundere cu care au acționat consiliile oamenilor muncii și specialiștii din unitățile producătoare și cele beneficiare, conducerile ministerelor de resort pentru clarificarea din vreme a acestor probleme, astfel ca să rămină suficient timp pentru finalizarea tuturor celorlalte activități legate de pregătirea producției pe următorii doi ani.Care sint principalele acțiuni ce trebuie urgentate în momentul de față 7Cu cea mai mare acuitate se pune, bineînțeles, problema încheierii in

cîteva zile a acțiunii de contractare pentru anul 1979. Ne referim, îndeosebi, Ia faptul că trebuie elucidate fără intîrziere aspectele legate de asigurarea metalului necesar industriei construcțiilor de mașini, precum și de contractarea utilajelor tehnologice pentru noile obiective de investiții. De altfel, în general, etapa perfectării contractelor economice, mai ales în cazul contractelor-eadru, trebuie urmată de detalierea clauzelor pe sortimente, tipodimensiuni, calități și cantități, pentru a se realiza o sincronizare perfectă între necesitățile beneficiarilor și posibilitățile producătorilor, în conformitate cu criteriul suprem al creșterii eficienței la nivelul economiei naționale. Subliniem, în acest context, cerința predării integrale a specificațiilor și documentațiilor de către beneficiari, întrucît numai pe această bază furnizorii sînt în măsură să-și întocmească programele de fabricație, pot să-și organizeze rațional producția.De asemenea, cu deosebită exigență trebuie să acționeze acum Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini pentru organizarea riguroasă,

pe baza planului a relațiilor de cooperare în producție dintre întreprinderile constructoare de mașini. Este absolut necesar să se tragă toate învățămintele din activitatea din acest an, cînd, datorită unor neajunsuri
1980, astfel ca acestea să fie finalizate pină la sfîrșitul lunii noiembrie a.c. Se va asigura astfel, pentru prima dată, un avans de mai bine de un an, ce va putea fi folosit pentru pregătirea temeinică și organizarea

CONTRACTELE ECONOMICE
care s-au făcut simțite în domeniul cooperării interuzinale, în unele unități constructoare de mașini s-au Înregistrat serioase rămîneri în urmă în realizarea planului la diferite produse. Se cer, așadar, întocmite programe de cooperare realiste și mobilizatoare, în strînsă concordanță cu cerințele economiei naționale, pentru a se asigura o ordine desăvirșită în acest domeniu.Este necesar, totodată, să fie mai bine organizate și desfășurate intr-un ritm mai susținut acțiunile de con
tractare a producției pentru anul

superioară a fabricației în fiecare întreprindere.în ansamblul pregătirilor pentru producția din următorii doi ani, de importanță majoră sînt problemele care privesc reducerea mai accentuată a consumurilor materiale, creșterea sensibilă a gradului de utilizare și de valorificare a materiilor prime și materialelor. Cu toată responsabilitatea trebuie să se înțeleagă pretutindeni, în fiecare unitate și ramură a economiei naționale, că reducerea în proporțiile planificate a consumurilor reprezintă o problemă

vitală pentru echilibrul materia! al planului, pentru realizarea ritmurilor de dezvoltare economico-socială prevăzute. Iar diminuarea consumurilor in proporțiile stabilite este nu numai necesară, ci pe deplin posibilă, fiind judicios fundamentată pe condițiile tehnice, materiale și organizatorice reale existente in întreprinderi. Fiecărei întreprinderi i s-au asigurat prin plan și prin contracte resursele materiale necesare desfășurării normale a activității productive. Dar întrucît economia națională dispune de resurse materiale limitate, este absolut obligatoriu ca fiecare colectiv de întreprindere să-și îndeplinească sarcinile de producție cu resursele materiale care i-au fost alocate. Orice depășire a consumurilor normate nu va putea fi acoperită ; economia națională nu are și nu poate să irosească resurse suplimentare. Fiecare colectiv trebuie să înțeleagă bine acest adevăr și să treacă, neintîrziat, la stabilirea și aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice ferme, menite să asigure încadrarea strictă în consumurile materiale și energetice normate și chiar reducerea acestora

sub limitele stabilite prin plan. A- ceasta este, de altfel, principala pîr- ghie de creștere a eficienței economice, de sporire a producției nete, a valorii nou create, de creștere, pe a- ceastă bază, a venitului național.Timpul care a mai rămas pentru încheierea, sub toate aspectele, a pregătirii producției viitoare este relativ scurt. Tocmai de aceeea, fructificînd din plin condițiile create prin cunoașterea din vreme a obiectivelor planului pe următorii doi ani, organele și organizațiile de partid din întreprinderi, consiliile oamenilor muncii, factorii de răspundere din centrale și ministere au datoria să urmărească îndeaproape desfășurarea acțiunilor de pregătire a producției viitoare, să nu admită nici un fel de întîrzieri, nici cel mai mic neajuns in acest domeniu. Pretutindeni trebuie să se asigure soluționarea pînă la capăt a tuturor problemelor, astfel incit din primele zile ale anului viitor să se lucreze din plin in toate întreprinderile, la nivelul maxim al posibilităților, să se realizeze întocmai sarcinile cantitative și calitative ale planului.
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Cu prilejul mar‘‘ sărbători 

naționale a României

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 
Tovarășului MANEA MĂNESCU 

Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 34-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, ne face plăcere să vă adresăm, în numele poporului, al partidului comunist, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Cuba, un salut frățesc și cele mai cordiale felicitări, cu rugămintea de a le transmite poporului, partidului comunist, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România. Cu prilejul acestei date atlt de importante, vă exprimăm cele mai bune urări de noi și tot mai mari succese în îndeplinirea sarcinilor trasate pentru construirea societății socialiste, împreună cu urările de dezvoltare neîntreruptă a legăturilor noastre de prietenie și colaborare, precum și pentru progresul și bunăstarea poporului dumneavoastră.
FIDEL CASTRO RUZ

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat
și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, atît în numele meu, cît și în cel al guvernului și poporului tunisian, viile mele felicitări.în această fericită împrejurare formulez cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, de progres și prosperitate poporului român și de întărire a raporturilor de prietenie și cooperare dintre țările noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCunosc că ziua de 23 August este cea mai importantă sărbătoare a poporului român și doresc să folosesc acest prilej pentru a transmite tuturor prietenilor români cele mai bune urări în numele Partidului Conservator din Marea Britanie.Am aflat de marele succes al vizitei efectuate în România de delegația partidului conservator condusă de lord Bessborough.Noi toți am apreciat aceasta și în mod deosebit oportunitatea oferită delegației de a fi avut discuții cu dumneavoastră, domnule Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.

Lord THORN EYCROFT
Președintele Partidului Conservator 

din Marea Britanie

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a XXXIV-a aniversări a eliberării României, am marea plăcere de a vă adresa felicitările mele cele mai călduroase. Formulez cele mai bune urări de sănătate șl de fericire personală pentru Excelența Voastră și urările mele de prosperitate și de bunăstare pentru poporul român. Sînt încredințat că legăturile care unesc cele două țări ale noastre se vor întări în continuare, ca simbol al prieteniei celor două popoare ale noastre.Cu inaltă considerație,

HOUARI BOUMEDIENE

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România, am marea plăcere de a adresa Excelenței Voastre felicitările mele cele mai călduroase.Vă transmit cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate poporului român și de dezvoltare a relațiilor de prietenie și cooperare între țările noastre.

HEDI NOUIRA
Prim-ministru al Republicii Tunisiene

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției 

— Direcția circulație

Stop, defecțiunilor tehnice 1Au trecut trei luni de cind a expirat termenul de verificare tehnică anuală a autovehiculelor. Cu toate acestea, au și început să aibă loc accidente de circulație din pricina unor defecțiuni tehnice. Pe drumul național 22 A din județul Tulcea, autoremorcherul 31-B-4 733, care transporta o încărcătură de 28 tone, a rămas fără frînă, în timp ce cobora o pantă în curbă, răsturnindu-se. Conducătorul auto și ajutorul său și-au pierdut viața. Cauza : uzarea pronunțată a curelei de transmisie, care nu a mai antrenat compresorul, lăsind instalația de frînare fără aer. Tot din cauza defectării sistemului de frinare s-a produs un accident pe serpentinele de la Posada, județul Prahova. Autoatelierul 33-B-6 419 al întreprinderii de construcții metalice și prefabricate București nu a putut fi oprit în clipa în care s-a apropiat de două autoturisme staționate, iz- bindu-Ie în plin. Două persoane au fost rănite grav și autovehiculele respective avariate.Accidentele generate de defecțiuni tehnice se datoresc neglijențelor manifestate de factorii de resort și de șoferi față de asigurarea întreținerii corespunzătoare a autovehiculelor. Din păcate, intr-o serie de unități, îndeosebi în cele cu un parc auto redus, nu se acordă atenția cuvenită verificării tehnice a autovehiculelor înainte de plecarea acestora în cursă, se tolerează superficialitatea, lucrul de mintuială, se admit improvizațiile. Trebuie reținut faptul că accidentele din cauza defecțiunilor tehnice prezintă un deosebit pericol, deoarece multe din ele se soldează cu pierderi de vieți omenești. vătămări corporale grave și însemnate pagube materiale. Prevenirea acestor accidente nu cere decit un singur lucru : să nu se plece la drum (în cazul șoferilor amatori) și să nu se admită ieșirea din garaj (in cazul autovehiculelor proprietate socialistă) a nici unei mașini cu defecțiuni tehnice.
Staționarea pe marginea 

drumuluiO condiție esențială a desfășurării cursive a circulației constă în absența oricăror obstacole pe partea carosabilă a drumurilor. Unii șoferi trag mașinile pe dreapta in locuri neamenajate in acest scop, adeseori ocu- pînd chiar o porțiune din partea ca

rosabilă a șoselei. De asemenea, cind două autovehicule s-au tamponat, deși sînt avarii ușoare, in loc ca șoferii respectivi să deplaseze autovehiculele in afara părții carosabile sau să treacă pe un drum lateral pină la sosirea agentului de circulație, ei lasă autovehiculele in mijlocul drumului, creind serioase piedici celorlalți participanți la trafic. Trebuie reținut faptul că, în cazul accidentelor soldate numai cu avarii ușoare ale autovehiculelor, deci fără vătămarea corporală a vreunui pasager, autovehiculele trebuie să fie deplasate la marginea șoselelor, iar pe drumurile din afara localităților — pe acostament. în astfel de cazuri, constatarea de către organele în drept a cauzei accidentului și, implicit, a vinovăției celui care l-a produs nu este condiționată de rămînerea pe loc a autovehiculelor.
în atenția motocicliștilorîn ultimele zile, accidentele provocate de motocicliști și conducători de motorete au marcat o frecvență sporită. Cinci persoane și-au pierdut viața și 18 au fost grav rănite. Reține atenția faptul că jumătate din numărul accidentelor s-au comis din cauza excesului de viteză și a depășirilor nercgulamentare. Nereducînd viteza înaintea unei curbe din apropierea comunei Românești, județul Sălaj, Radu Opriș a derapat și s-a izbit cu motocicleta pe care o conducea (46-Cj-3149) de un autoturism ce venea din sens opus. în orașul Rm. Sărat, motocicllstul Constantin Roșea s-a lovit de bordura unui trotuar șl s-a dezechilibrat din pricina vitezei prea mari, rănindu-și grav soția.Fiecare al treilea accident datorat motocicliștilor și motoriștilor a fost comis de persoane care nu posedau permis de conducere, unele dintre ele aflîndu-se sub influența alcoolului. Aceste accidente au fost și cele mai grave sub raportul consecințelor.S-au înregistrat și citeva cazuri cind accidentele au fost săvîrșite cu motorete furate. La Timișoara, de exemplu, loan Amăruței, fără permis de conducere și aflat sub influența alcoolului, s-a izbit cu motoreta de un pom. accidentindu-se foarte grav.Este de datoria tuturor conducătorilor de motociclete și motorete să conducă atent, pe orice drum public, indiferent că e aglomerat sau nu, să respecte cu strictețe toate regulile de circulație și, in mod deosebit, regimul de viteză.

Tovarășul Santiago Carrillo 
a părăsit CapitalaMarți dimineața a părăsit Capitala tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și-a petrecut concediul de odihnă în țara noastră.Pe aeroportul Otopenl, oaspetele a

VIZITE ALE UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTARE
Delegația Apelului Creș

tin Democrat din Olanda. Tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste, s-a întîlnit marți cu delegația Apelului Creștin Democrat din Olanda, condusă de dr. Pajim Steenkamp, președinte, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al F.U.S.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej s-a realizat o informare reciprocă asupra preocupărilor actuale ale Frontului Unității Socialiste, respectiv ale Apelului Creștin Democrat, în domeniile politic, economic și social-cultural, și a avut loc un schimb de opinii asupra unor probleme actuale ale vieții internaționale.întrevederea a prilejuit evocarea bunelor relații existente între România și Olanda, exprimarea de ambele părți a dorinței ca legăturile de prietenie și colaborare dintre cele două țări să se dezvolte în continuare, în folosul popoarelor român și olandez, al cauzei progresului și păcii internaționale.A fost prezent Louis Jean Marie Bauwens, ambasadorul Olandei la București.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, cordială.
Delegația de parlamen

tari elvețieni. Președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a primit marți dimineață pe Alfred Bussey, președintele Consiliului Național, și Robert Reimann, președin
VREMEA IN LUNA SEPTEMBRIE

Prognoză elaborată de Institutul de meteorologie și hidrologiePotrivit prognozei Institutului de meteorologie și hidrologie, luna septembrie se va încadra, din punct de vedere termic, în limite normale. Regimul precipitațiilor va fi apropiat de normal.între 1 și 6, vremea va fi în general instabilă, mai ales în Banat, Cri- șana, Maramureș, Transilvania și Moldova, unde vor cădea ploi care vor avea și caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice. în celelalte regiuni, ploile vor avea caracter local. Vîntul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar cele maxime între 18 și 26 grade.între 7 și 10, vremea va fi relativ frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața. Ploi slabe, izolate, se vor semnala îndeosebi în zona deluroasă și la munte. Temperaturile minime vor oscila între 4 și 14 grade, mai coborite in depresiunile din estul Transilvaniei, iar cele maxime între 14 și 24 grade.Vremea va fi apoi în încălzire între 11 și 15 septembrie, cind cerul va deveni mai senin. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele maxime intre 20—28 grade, local mai ridicate. în primele
★

Timpul probabil pentru zilele de 31 
august, 1 șl 2 septembrie. în țară : 
Vremea va continua să se Încălzească 
ușor. Cerul va fi variabil. La începutul 
intervalului vor cădea ploi locale in 
vestul și nordul țării, apoi și in cele
lalte regiuni. Vînt moderat din secto
rul vestic. Temperaturile minime vor

SISTEMATIZAREA
(Urmare din pag. I)cărui caz in parte — s-a desfășurat concomitent cu elaborarea și adoptarea unor schițe și machete de sistematizare, cuprinzind lotizări ale terenurilor destinate pentru construcții. De altfel, ne-am propus ca, printr-o activitate mai intensă din partea comisiei județene de sistematizare și a secției de arhitectură și sistematizare a consiliului popular județean, cel tirziu la sfîr- șitul anului curent să încheiem acțiunea de lotizare a tuturor zonelor pentru locuințe proprietate personală pe care urmează a se construi pină in anul 1980, continuind apoi, pe. baza unui studiu de prognoză, să ne ocupăm de rezolvarea problemelor deceniului următor.Un loc distinct între măsurile de îmbunătățire continuă a sistematizării localităților din județul nostru îl ocupă, de asemenea, cele privind prefacerile înnoitoare prevăzute in municipiul Botoșani și orașele Do- rohoi. Darabani și Săveni. Astfel, dacă pentru cele trei orașe sintem de pe acum in posesia schițelor de sistematizare aprobate de conducerea superioară a partidului și statului nostru, schița pentru zona centrală a municipiului Botoșani se află în plin proces de elaborare, acțiune în care am antrenat, pe lingă specialiști, și un mare număr de oameni ai muncii de diferite profesii.Desigur, nu se poate vorbi de o susținută activitate de sistematizare fără o abordare de ansamblu a problematicii, adică incluzînd unitar în această acțiune nu numai localitățile. ci întreg teritoriul județului. în acest sens, avem în vedere ca, pe baza unui studiu complex ce se află în curs de realizare, să aplicăm corespunzător prevederile Decretului 

fost salutat de tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Mușat, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.A fost prezent Josd Carlos Gonză- les-Campo Dal-Re, ambasadorul Spaniei la București.

tele Consiliului Statelor ale Adunării Federale a Confederației Elvețiene, în cadrul convorbirii au fost discutate aspecte ale organizării și activității parlamentelor din cele două țări, fiind evidențiată contribuția a- cestora la dezvoltarea relațiilor româ- no-elvețiene, la lărgirea și diversificarea contactelor dintre popoarele noastre.în aceeași zi, oaspeții elvețieni au avut întrevederi cu Vasile Voloșe- niuc, președintele Băncii Române de Comerț Exterior, au vizitat Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, și Tîrgul de mostre de bunuri de consum 1978.Președintele Marii Adunări Naționale a oferit în onoarea oaspeților un dineu.
Delegația Consiliului Re

voluției din Portugalia, con" dusă de generalul Jose Lemos Ferreira, membru al consiliului, șeful Statului Major al forțelor aeriene, care se află în țara noastră la invitația Consiliului Național al F.U.S., a fost oaspete al județelor Constanța și Brașov.Membrii delegației au avut o întrevedere cu tovarășul Ion Tudor, președintele Consiliului popular al județului Constanța, in cadrul căreia au fost informați despre dezvoltarea economico-socială a județului. Ei au vizitat stațiunile de pe litoralul Mării Negre, monumente istorice și de artă, precum și cooperativa agricolă Cumpăna.La Brașov, oaspeții s-au întîlnit- cu membri ai conducerii consiliului județean al F.U.S., au vizitat obiective social-culturale și turistice.(Agerpres)

ore ale dimineții, local se va produce ceață slabă.în zilele de 16—21, vremea va deveni în general instabilă și se va răci treptat. Cerul va fi mai mult noros și vor cădea ploi însoțite de descărcări electrice, mai frecvente în vestul și nordul țării. în zona de munte, la altitudinea de peste 1 800 metri, local va ninge. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, iar cele maxime între 15 și 20 grade, mai ridicate la începutul intervalului.între 22 și 26, vremea va fi relativ rece, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi, mai ales în nordul și estul țării. în zona muntoasă, la peste 1 800 metri, izolat, va ninge. Vîntul va, sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată, mai ales în estul țării și la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar cele maxime intre 12 și 22 grade, în Transilvania, Moldova și în zona subcarpatică din sudul țării vor fi, izolat, condiții favorabile producerii brumei.în ultimele zile ale lunii, vremea va fi în curs de încălzire, cu cer mai mult senin. Vor cădea ploi slabe, mai mult izolate. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade, iar cele maxime intre 18 și 28 grade. (Agerpres)
★

fi cuprinse între 6 și 16 grade, Iar ma
ximele intre 19 și 27 de grade, local 
mai ridicate în sud. în București : Vre
mea va continua să se Încălzească ușor. 
Cerul va fl variabil, favorabil ploii în 
a doua jparte a intervalului. Vînt slab 
pînă la moderat

LOCALITĂȚILOR prezidențial nr. 197 din 25 iulie 1977, desființînd toate drumurile de cîmp inutile și cu un trafic redus, terenurile respective fiind redate producției agricole. De asemenea, vom acționa cu fermitate pentru ca — potrivit legii — orice titular de investiții din județul nostru să nu ocupe terenuri agricole pînă nu redă circuitului productiv suprafețe echivalente. iar în privința amplasării u- nor linii electrice, a rețelelor.de telefonie ș.a„ vom veghea permanent pentru ca acestea să se realizeze intr-o concepție unitară, cu respectarea prevederilor din studiul de sistematizare teritorială.Neîndoielnic, înfăptuirea măsurilor la care ne-am referit presupune o temeinică cunoaștere a lor din partea factorilor cu munci de răspundere, a tuturor locuitorilor județului, în rîn- dul cărora ne străduim să sădim o opinie sănătoasă față de sistematizare, față de lege. înțelegînd adevărata legătură a acestui proces cu creșterea continuă a gradului de civilizație. în acest scop, vom acționa ex- punînd în locuri publice din fiecare localitate schitele de sistematizare, iar în cadrul unor vitrine și panouri vom prezenta proiecte de locuințe sub formă de planuri și machete. întărind răspunderea față de respectarea prevederilor programului de sistematizare din partea tuturor comitetelor de partid comunale, orășenești și municipale, sintem convinși că, intr-un viitor nu prea îndepărtat, localitățile județului Botoșani vor prezenta un grad de urbanizare mult mai accentuat, ridieîndu-se astfel, și din acest punct de vedere, la cotele stabilite în Programul partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Cronica zileiCu prilejul Zilei armatei a Republicii Elene, atașatul militar, aero și naval al acestei țări la București, colonel Georges Ioannou, a oferit, marți, o recepție.Au participat general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați Ia București, a- tașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.
, ★între 25 și 29 august a avut loc, la București, reuniunea Biroului Comitetului internațional de științe istorice, care a dezbătut probleme privind organizarea in Capitala țării noastre, in 1980, a celui de-al XV-lea Congres Internațional de științe istorice.Acad. Ștefan Pascu, președintele Comitetului național al istoricilor din I Republica Socialistă România, a prezentat o informare despre stadiul pregătirilor pentru buna desfășurare a acestei reuniuni. Membrii biroului au exprimat mulțumiri gazdelor pentru strădaniile depuse .în vederea bunei reușite a congresului.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au vizitat obiectiv'e social- culturale, monumente și locuri istorice, au luat cunoștință de realizările poporului român.

★Ansamblul folcloric de cintece și dansuri „Hora" din județul Vaslui, laureat al Festivalului național „Cîn- tarea României", a plecat intr-un turneu în Cehoslovacia, unde va lua parte la Festivalul cimpoierilor de la Strakonice. Ansamblul nostru, reunind dansatori, soliști vocali și instrumentiști și o orchestră de muzică populară, va susține, în cadrul festivalului, un program cuprinzind piese muzicale și coregrafice din diferite zone folclorice ale țării.
t V

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Șoimii patriei
10.10 Reportaj de scriitor. „Măreția 

griului" — de Traian Coșovei
10.30 Antena vă aparține. Spectacol 

prezentat în județul Iași
11,40 Telex
11.45 închiderea programului
15,55 Fotbal : Steaua — Monaco — med 

retur în „Cupa campionilor eu- ' 
ropenl". Transmisiune directă de 
la stadionul Steaua. în pauză : 
„Trofeul Tomis“ la volei masculin. 
Aspecte din întîlnirea România —• 
Brazilia

17.50 ..Trofeul Tomis'* * la void mascu
lin — finalul întîlnirii România —- 
Brazilia. Transmisiune directă de 
la Constanța

• întoarcerea proscrișilor : SCA
LA — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20,30, CAPITOL — 9,15; 11.30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 19,30.
• Capcana din munți ; FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30, LUCEAFĂRUL — 8,30;

18,00 Viața rațională : Bolile de nutri
ție.

18.10 Tragerea Pronoexpres
18.20 Flori din grădina cîntului. Melo

dii populare
18.50 Forum cetățenesc.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Noi, femeile!
20.20 Telecinemateca : „Revoltă pe

Bounty". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor engleze.

22.10 Telejurnal
22.20 Campionatele europene de atle

tism. Selecțiuni înregistrate de la 
Praga.
PROGRAMUL 2

19.50 Desene animate
20.15 Studio T ’78
20.45 Treptele afirmării
21.10 Telex
21.15 Creația tehnică românească — do

cumentar

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA DIN 29 AUGUST 1978Extragerea I : 88 77 1 78 59 40 19 68 37 28 74 48Extragerea a Il-a : 71 18 80 3 44 65 2 49 38 25 64 33Extragerea a IlI-a : 70 13 67 37 51 36Extragerea a IV-a : 34 68 53 G 72 90Extragerea a V-a : 57 11 29 80 77 43FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI ; 934 598 lei
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM

Natalia Mărășescu - medalie de argint 
la 3000 m platPRAGA 29. (De la trimisul Agerpres, P. Ochialbi) : Pe stadionul „Evzen Rosicky" din Praga, în prezența a peste 40 000 de spectatori, au început întrecerile celei de-a XII-a ediții a campionatelor europene de atletism, ia care participă aproape 1 000 de sportivi și sportive din 29 de țări.Prima zi a competiției a coincis eu prima medalie cucerită de sportivii români, o medalie de argint obținută de Natalia Mărășescu, clasată pe locul al doilea în dificila cursă de 3 000 m plat. Desfășurarea întrecerii nu a confirmat pronosticurile specialiștilor, deși principala favorită, recordmana mondială Grete Waitz (Norvegia), secundată de Natalia Mărășescu. condusese din start pină a- proape de sosire. în ultimul tur insă,

VOLEI: Primele meciuri în întrecerea 
pentru „Trofeul Tomis“Cea de-a XVII-a ediție a turneului internațional pentru „Trofeul Tomis" a început ieri la Constanța prin- tr-un frumos meci între echipele reprezentative ale R.P. Chineze și Braziliei, meci cîștigat de prima formație cu 3—2.în continuare s-a jucat o partidă urmărită cu mult interes de cei peste 2 000 de spectatori : România — Franța. Primul set a fost ciștigat cu relativă ușurință de voleibaliștii români. Scor 15—9. Dar in setul secund s-au impus, cu un scor identic, jucătorii francezi, deși, de la mijlocul a- cestui set, în formația noastră fusese introdus și coordonatorul ei, Cornel

Primire la primei ministru al guvernuluiTovarășul Manea Mănescu, prim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit, marți dimineața, pe George Gramme, membru al Comitetului director al Partidului Social-Creștin (Valon) din Belgia, vicepreședinte al Senatului, care face o vizită in țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.în timpul întrevederii, desfășurată
Adunare festivă 

cu prilejul sărbătorii naționale 
a R. S. VietnamCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Vietnam, la întreprinderea „Adesgo" din Capitală a avut loc, marți după-amiază, o a- dunare festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R., care a fost deschisă de tovarășul Romus Dima, secretar ai comitetului municipal de partid.Despre semnificația evenimentului sărbătorit a vorbit ing. Andrei Popescu, director general adjunct al Centralei industriei tricotajelor. După ce a evocat principalele etape ale luptei purtate de eroicul popor vietnamez pentru apărarea libertății, obținerea independenței de stat și realizarea unității naționale, vorbitorul a spus : Un moment deosebit de important în viața politică a Vietnamului l-a constituit cel de-al IV-lea Congres al Partidului Comunist din Vietnam, care a făcut bilanțul procesului desăvîrșirii revoluției demo- cratice-populare și cuceririlor revoluției socialiste în partea de nord, a trasat linia revoluției socialiste pentru întreaga țară, in scopul trecerii țării de la o economie de mică producție la socialism, ocolindu-se perioada dezvoltării capitaliste. Prin eforturi susținute, poporul vietnamez a obținut, sub conducerea partidului comunist, rezultate însemnate în vindecarea rănilor războiului, lichidarea sechelelor neocolonialismului, în refacerea și dezvoltarea economiei, culturii, în realizarea celui de-al doilea plan cincinal privind înaintarea rapidă pe drumul socialismului.Poporul român — a arătat în continuare vorbitorul — care a urmărit cu caldă simpatie lupta pentru independență a poporului vietnamez și a salutat cu bucurie crearea în urmă cu 33 de ani a Republicii Democrate Vietnam, și-a manifestat în mod neabătut solidaritatea activă cu lupta a- cestuia, acordindu-i întregul său sprijin material, economic, politic și diplomatic. Salutînd cu profundă satisfacție eliberarea totală a Vietnamului și proclamarea Republicii Socialiste Vietnam, țara noastră și-a exprimat hotărîrea de a acorda în continuare sprijin poporului vietnamez în eforturile sale pentru reconstrucție șl dezvoltare pe calea socialismului.în condițiile trecerii la reconstrucția și dezvoltarea Vietnamului — a relevat vorbitorul — relațiile româno- vietnameze urmează un curs ascendent atît pe plan politic, cît și economic, tehnico-științific și cultural. Aceste relații și-au găsit o ilustrare elocventă cu prilejul vizitei efectuate în Vietnam, în luna mai a acestui an, de delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și cu prilejul vizitei în România, în noiembrie 1975, a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste Vietnam, condusă de tovarășul Le Duan. întâlnirile și convorbirile dintre conducătorii români și vietnamezi au constituit un puternic stimulent pentru dezvoltarea raporturilor prietenești dintre cele două partide, țări și popoare, constatîndu-sc că, în noile condiții, există posibilități să se intensifice atît conlucrarea și solidaritatea dintre cele două partide, cît și colaborarea între cele două țări pe plan economic, tehnico-științific și cultural. Prin aceasta s-au deschis perspective noi de colaborare multilaterală româno-vietnameză, în inte

din plutonul din spate a sprintat atleta sovietică Svetlana Ulmasova, care a ajuns grupul fruntaș ; Grete Waitz a fost depășită, disputa pentru locul întîi fiind dusă între sportiva sovietică și Natalia Mărășescu. Svetlana Ulmasova a reușit să treacă prima linia de sosire, cu timpul de 8’33”20/100, urmată de Natalia Mărășescu — 8’33"50/100 (nou record național), Grete Waitz — 8’34”30/100, Maricica Puică (România) — 8'40"90/ 100, Romanova (U.R.S.S.) — 8’45”70/ 100 etc.în calificările probei feminine de săritură în lungime, sportiva sovietică Wilma Bardauskene a stabilit un nou record mondial, cu performanța de 7.09 m. intrecind cu 2 cm vechiul record care-i aparținea.
Oros. Echipa noastră a produs o puternică impresie asupra publicului abia in setul al treilea — de altfel, trebuie să spunem că numai in acest set formația română a jucat consecvent la nivelul posibilităților sale — învingind cu 15—2. in doar 15 minute. O contribuție importantă la această perioadă de joc bun și eficace a a- vut-o Mircea Tutovan, jucător deosebit de valoros în toate fazele, înce- pind cu acea servire necruțătoare a balonului. Ultimul set l-a ciștigat, de asemenea, echipa noastră, însă foarte greu, în prelungiri, cu 17—15. Așteptăm o evoluție mai bună, și mai constantă, a echipei României în partida de astăzi cu echipa Braziliei. 

într-o atmosferă cordială, a fost evidențiată cu satisfacție evoluția pozitiv^ a relațiilor dintre România și Belgia, exprimîndu-se dorința comună de amplificare și aprofundare a acestora, in interesul celor două țări, al popoarelor român și belgian, al cauzei destinderii și securității in Europa și in întreaga lume.A fost prezent Jean Bouha, ambasadorul Belgiei la București.

resul celor două popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii.Dînd expresie sentimentelor de prietenie frățească pe care poporul român le nutrește față de eroicul popor vietnamez, vorbitorul a adresat în încheiere calde felicitări oamenilor muncii vietnamezi cu prilejul Zilei naționale, împreună cu urări de noi și tot mai mari izbinzi în munca pe care o desfășoară, sub conducerea Partidului Comunist din Vietnam, pentru bunăstarea, înflorirea și progresul patriei.în continuare a luat cuvîntul ambasadorul R.S. Vietnam, Tran Thuan, care a evocat importanța istorică a zilei de 2 septembrie pentru poporul vietnamez, lupta sa grea, plină de dificultăți și sacrificii, timp de peste 30 de ani, împotriva colonialismului și imperialismului, pentru obținerea independenței totale și reunificarea definitivă a patriei. Datorită conducerii juste a partidului — a spus vorbitorul — noi am reușit să mobilizăm marea solidaritate națională și solidaritatea internațională, punind întotdeauna mai presus decit orice voința de independență și libertate, valorificîndu-le ca o tradiție și ca cea mai prețioasă avuție a poporului vietnamez. în momentul de față, întregul popor este strîns unit și ridică tot mai sus spiritul de stăpin colectiv, cel de independență și autonomie, voința de a se baza pe propriile sale forțe. Este ferm hotărit să construiască și să-și apere cu succes patria iubită — Vietnamul.Poporul vietnamez — a spus el în continuare — rămîne pentru totdeauna recunoscător sprijinului și ajutorului mare și prețios față de cauza sa revoluționară, in opera construirii și apărării patriei socialiste vietnameze, primite din partea fraților și prietenilor de pretutindeni, printre care se găsesc și partidul, guvernifl și poporul frate român.Solidaritatea, prietenia și cooperarea dintre Vietnam și România au izvorit din înaltele idealuri comune ale celor două națiuni de a construi cu succes socialismul și comunismul. Această solidaritate și prietenie au trecut prin mulți ani de încercare și s-au dezvoltat necontenit. Partidul comunist, statul și poporul român au acordat poporului vietnamez sprijinul și ajutorul prețios în lupta sa pentru salvarea națională, precum și in opera de construire a socialismului. Poporul vietnamez urmărește cu profundă simpatie realizările strălucite obținute de poporul român, condus de partidul său comunist. în frunte cu stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea multilaterală, rapidă și puternică a Republicii Socialiste România.Vizita în România, in noiembrie 1975, a delegației de partid și guvernamentale vietnameze, condusă de tovarășul Le Duan — a subliniat vorbitorul — precum și vizita în Vietnam, în mai a.c., a delegației de partid și de stat române, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, documentele semnate sînt dovezi elocvente ale intensificării prieteniei și cooperării dintre popoarele celor două țări, pentru cauza socialismului șl păcii în întreaga lume.în încheiere, ambasadorul vietnamez a urat colectivului întreprinderii „Adesgo", tuturor oamenilor muncii din țara noastră succese tot mai mari în activitatea lor.

FOTBAL: Azi, meciul

STEAUA - A. S. MONACOPe stadionul Steaua din Capitală se dispută astăzi, cu începere de la ora 16,00, returul meciului preliminar dintre echipele Steaua și A. S. Monaco, in cadrul „Cupei campionilor europeni" la fotbal. în prima partidă, desfășurată Ia Monte Carlo, A.S. Monaco a ciștigat cu scorul de 3—0. Jocul de astăzi va fi transmis în întregime de posturile noastre de radio și televiziune.Antrenorul principal al echipei Steaua, Gheorghe Constantin ne-a informat că va începe meciul cu următoarea formație : Răducanu Ne- cula — Anghelini, Sameș, Florin Marin, Vigu — Dumitru, Stoica, lor- dănescu — Troi, Marcel Răducanu, Zamfir. Pe lista de rezerve vor fi înscriși alți cinci jucători : Iordache, Nițu, Zahiu, Aelenil și Ad. Ionescu. 
În citeva rînduriîn concursul special pe aparate din cadrul competiției de gimnastică de la Havana „Cupa prietenia", sportiva româncă Emilia Eberle s-a clasat pe locul întîi la bîrnă cu 19,35 puncte și pe locul 3 la sărituri cu 19.17 puncte.Cupa U.R.S.S. la gimnastică masculină, desfășurată la Donețk. a revenit lui Aleksandr Ditiatin cu 111.95 puncte, urmat de Aleksandr Tkacev 111,55 puncte și Nikolai Andrianov 111.10 puncte. La feminin, pe primul loc s-a clașat Maria Filatova cu 76,82 puncte, urmată de Stela Zaharova 76.47 puncte și Elena Davidova 76.37 puncte.în meciul de șah dintre formațiile feminine ale României și Ungariei, după două runde, la junioare conduc șahistele românce cu 2,5—1,5 puncte, iar la senioare cele maghiare cu 7,5—4,5 puncte.

cinema 
10,30; 12.30; 14,30; 16,30; 18,45; 20,45, 
la grădină — 19,45.
• Avaria î EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20,30, la 
grădină — 19.45, TOMIS — 9: 11; 
13,15: 15,30: 17,45; 20, la grădină 
— 19,30, CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Aventurile lui Don Juan : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, la grădină — 19,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 11,30; 14; 16,30;
19.15.

A Veronica ; FLAMURA 9.
e Soțul meu : PATRIA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15: 20, BUCUREȘTI - 
8,30: 11,15; 14; 16,45; 19.45.
• Cele 12 munci ale lui Asterix : 
BUZEȘTI — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15, la grădină — 19.45.
• Gala filmului vietnamez: „între 
cele două cursuri de apă" : CI
NEMA STUDIO — 20.
• Urmărire periculoasă : CINE
MA STUDIO — 10; 13.
• Bătălia navală din 1894 : COS
MOS — 15,30; 17.45; 20.
• Aventurile maimuței Nuky — 

9,30; 11,30; 13.30, Sonata pe malul 
lacului — 15,30; 18; 20 DOINA.
• Corsarul din insulă : EFORIE
9: 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 
18; 20,15, GRIVIȚA — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
• O fată aproape cuminte : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Operațiunea „Monstrul*  : DA
CIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Kis si „două ghiozdane" — 9, 
Visul roz — 11-15: 13.30; 16; 18; 20, 
la grădină — 19,30 : FLACARA.

• Mark polițistul la Genova : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30: 15.45: 18; 
20, la gradină — 20,15, VICTORIA 
— 9: 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15.
• Umbra păsării în zbor : VII
TORUL — 15,30: 17,45; 20.
• Brigada specială : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 19,30.
• Fair play — 15.30. Milițiencele 
din insulă — 17,30; 19.30 : FEREN
TARI.
• împușcături sub dar de lună : 
DRUMUL SĂRII — 16: 18; 20.
• Nimeni nu aleargă mereu :

LIRA — 15,30; 18. la grădină — 20.
• Colonel în rezervă : FLOREAS- 
CA — 15.30; 18: 20.
• Melodii, melodii : GIULEȘTI —
9; 11; 13,15; 15,30: 17,45; 20. VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Un comisar acuză : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.
• New York, New York : MIORI
ȚA — 9: 12; 16: 19.
• Rătăcire : MUNCA — 9: 11.15; 
13,30; 15.45: 18; 20.
• Aventurile lui Robin Hood : 
PACEA — 15,30; 17,45; 20.

• Haiducul cu ochii ca stelele î 
POPULAR — 16; 18.
• Hipopotamul Hugo : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Africa Express : GRADINA 
DINAMO — 19,45.

teatre
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert susținut de VERONIKA 

FISCHER și formația sa (R.D. 
Germană) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Jocul — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Neves
tele vesele din Boema — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 18,30.
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Manifestări peste hotare 
consacrate zilei de 23 August

In diverse țări ale lumii au avut loc noi manifestări consacrate zilei 
de 23 August — marea sărbătoare națională a poporului român.La Clubul fabricii de produse din sticlă din Nampho, R.P.D. COREEANĂ, a avut loc o adunare prietenească, la care au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, colectivul întreprinderii. Au vorbit directorul întreprinderii, Kim Ci Riong, și ambasadorul României la Phenian, Paul Marinescu.In R.P. UNGARĂ, la uzinele Cse- pel, din Budapesta, a avut loc o în- tîlnire prietenească la care au luat parte cadre cu munci de răspundere în organizațiile de partid, sindicat și tineret de la această uzină. A fost prezentat filmul documentar „România — țara mea“.în R.P. POLONĂ, la cinematograful „Skarpa“ din Varșovia, a avut loc un spectacol de gală cu filmul românesc „Septembrie". Au fost pre- zenți adjunctul ministrului polonez al culturii și artei, ambasadorul României la Varșovia, cineaști, oameni de cultură și artă.în CUBA, la atelierele de reparații de utilaj greu „Camillo Cienfuegos*  din Matanzas, a fost organizată o a- dunare festivă. Au vorbit Juan Torrez, membru al Comitetului provincial Matanzas al P.C. din Cuba, și ambasadorul României Ia Havana, Neculaiu Moraru. La televiziunea cubaneză a fost difuzat programul „Ziua României", în cadrul căruia au fost prezentate, între altele, filmele „Mihai Viteazul" și „Unirea".

în esență, conferința O.N.U. își propune, deci, intensificarea cooperării în domeniul științei și tehnicii între țările lumii a treia, concomitent cu extinderea conlucrării cu țările dezvoltate, pe baze echitabile, reciproc avantajoase, în scopul accelerării progresului economic și social și asigurării unei dezvoltări independente, de sine stătătoare a țărilor în curs de dezvoltare. Urmărind să ia in dezbatere cîteva zeci de studii referitoare la posibilitățile concrete, efective de extindere și diversificare a conlucrării dintre țările în curs de dezvoltare în domeniile tehnologiei, energiei, resurselor naturale, agriculturii și în alte domenii, conferința își propune să devină, potrivit devizei sub care se desfășoară, „un prilej de a contribui la eliberarea capacității de creație a două miliarde de oameni". Reuniunea urmează să își finalizeze lucrările în elaborarea unui Plan mondial de acțiune pentru promovarea și întărirea cooperării tehnice dintre țările în curs de dezvoltare.Convocarea acestei conferințe se înscrie în cadrul inițiativelor din ultima vreme de reevaluare a rolului științei și tehnicii în procesul general al dezvoltării. Din acest punct de vedere, se poate aprecia că această reuniune reprezintă un preludiu al Conferinței mondiale pentru știință și tehnologie, programată pentru anul viitor la Viena, din inițiativa unui grup de state în curs de dezvoltare, între care și România.Preocupările tot mai intense în vederea racordării procesului dezvoltării la revoluția tehnico-științifică contemporană sint determinate de înseși evoluțiile nesatisfăcătoare din viața economică internațională. Astfel, în perioada postbelică, aproape 80 de țări și-au cucerit independența politică, dar ele au continuat totuși să rămină, în majoritatea lor, dependente pe plan economic și tehnologic de țările capitaliste industrializate. încercînd să se desprindă din cortegiul sumbru al subdezvoltării,

în orașul Ternitz, din AUSTRIA, a avut loc un spectacol festiv susținut de ansamblul folcloric „Pande- lașul" din județul Constanța.în GRECIA, ansamblul de clntece și dansuri populare „Harghita", care participă la Festivalul internațional din Dafni — Atena, a susținut un spectacol festiv.în ELVEȚIA, în sala de spectacole a studioului de radio din Berna, Orchestra de cameră a filarmonicii din Cluj-Napoca, sub bagheta dirijorului Mircea Cristescu, avîndu-1 ca solist pe Ștefan Ruha, a interpretat piese de George Enescu și alți mari compozitori. La sfîrșitul concertului, a fost vizitată expoziția fotodocumen- tară dedicată zilei de 23 August, organizată în salonul expozițional al studioului.
Se dezvolta colaborarea 

româno-libiana
Inaugurarea șoseleiîn Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă a fost dată in exploatare, într-un cadru festiv, șoseaua Tarhuna—Beni Walid, construită de întreprinderea românească „Contransimex".în cuvîntul rostit Ia inaugurare, ministrul libian al transporturilor rutiere, Nouri Medani Fitouri, a subliniat calitatea deosebită a lucră-

N’DJAMENA 29 (Agerpres). — în cadrul eforturilor de normalizare a vieții politice ‘din Ciad, în urma consensului realizat zilele trecute între guvern și Consiliul Comandamentului forțelor armate din nord (C.C.F.A.N.), la N’Djamena, capitala acestei țări, a fost promulgată marți o „Cartă fundamentală a Ciadului", care urmează să reprezinte cadrul constituțional al Republicii Ciad, pînă la definitivarea noilor instituții ale țării — informează A.F.P.

Cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare 
în sprijinul accelerării progresului economico-social
ln perioada 30 august — 12 septembrie, la Buenos Aires se vor desfă

șura lucrările CONFERINȚEI NAȚIUNILOR UNITE PRIVIND COOPE
RAREA TEHNICA INTRE ȚĂRILE IN CURS DE DEZVOLTARE. Bene
ficiind de o participare de largă anvergură — pe lingă statele in curs de. 
dezvoltare, au fost invitate să ia parte și numeroase organisme speciali
zate ale O.N.U., organizații internaționale guvernamentale și neguverna
mentale — reuniunea este menită să găsească soluții, așa cum se mențio
nează chiar in titulatura sa completă, „pentru o creștere economică co
mună, un dialog Nord-Sud efectiv și o dezvoltare mai autonomă".

în CANADA, la Universitatea Carleton din Ottawa, a fost organizată o expoziție de cărți românești privind viața social-politică, istoria, economia, știința și cultura din țara noastră.în AUSTRALIA, la Canberra, a fost organizată o gală de filme documentare românești. Au participat B. M. Snedden, președintele Camerei reprezentanților, senatori și deputați, oficialități guvernamentale, oameni de artă și cultură.în ISRAEL, la Tel Aviv, a avut loc o întrunire festivă a Asociației de prietenie Israel—România. Yitzhak Korn, președintele asociației, a evocat importanța evenimentului în istoria poporului român și a dat o înaltă apreciere politicii de pace și înțelegere internațională promovată de țara noastră. La rîndul său, Eliahu Ben-Elissar, directorul general al Oficiului primului ministru, a subliniat contribuția pe care o aduce șeful statului român la promovarea unei păci drepte și durabile în Orientul Mijlociu.Parlamentul național al BRAZILIEI a organizat o ședință pentru sărbătorirea Zilei naționale a României. Deputatul Marcelo Linhares, președintele Comisiei de relații externe a Camerei deputaților, a rostit un discurs in care a evocat pe larg semnificația zilei de 23 August. Vorbitorul a evocat relațiile ample, în continuă dezvoltare, dintre România și Brazilia, subliniind că vizita oficială de prietenie a președintelui Nicolae Ceaușescu, din 1975, a inaugurat o etapă nouă în relațiile dintre cele două țări.La Casa de cultură din Quito — ECUADOR a avut loc o sesiune solemnă, organizată sub auspiciile Societății ecuadoriano-române. Au luat parte reprezentanți ai instituțiilor centrale, oameni de știință, cultură și artă, reprezentanți ai corpului diplomatic.La Universitatea COSTA RICA din San Jose a fost prezentată o conferință despre arta populară românească, urmată de vizionarea unor filme documentare.

Tarhuna—Beni Walidrilor de construcții executate de specialiștii și muncitorii români și dorința extinderii în viitor a colaborării româno-libiene în domeniul construcțiilor de drumuri.Televiziunea libiană a prezentat festivitatea inaugurării și alocuțiunile rostite cu acest prilej de către ministrul libian al transporturilor rutiere și ambasadorul român la Tripoli, Andrei Păcuraru.
Potrivit acestui document, Qonsi- liul Superior . Militar, guvernul provizoriu și C.C.F.A.N. au fost dizolvate. în conformitate cu înțelegerea intervenită, generalul Felix Malloum, fost președinte al Consiliului Superior Militar, este desemnat președintele Republicii Ciad, iar Hissen Habre, lider al unei grupări politice din opoziție, este numit în funcția de prim-ministru al guvernului de uniune națională.

tinerele state au fost nevoite să importe tehnică și tehnologii, inclusiv cadre calificate care să le pună în funcțiune, situație soldată cu secătuirea tot mai pronunțată a resurselor financiare ale țărilor în curs de dezvoltare. Studiile U.N.C.T.A.D. estimează că numai plățile efectuate pentru cumpărarea de brevete, licențe, mărci de fabrică și consultare tehnică din țările dezvoltate atingeau, la sfirșitul deceniului trecut, suma anuală de 1.5 miliarde dolari, urmînd să sporească, pînă în 1980, de cel puțin 6 ori, adică pînă la 9 miliarde dolari, povară mult prea grea pentru țările sărace, care din această cauză au fost nevoite să renunțe la importante proiecte de dezvoltare.Pe lingă faptul că s-a desfășurat în asemenea condiții oneroase pe plan financiar, ' cooperarea tehnică dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare nu a asigurat nici dezvoltarea economică și nici întărirea infrastructurii tehnologice a țărilor rămase în urmă. Analiza cauzelor acestei stări de lucruri a pus în lumină necesitatea unei reexaminări a întregului concept de cooperare tehnică, care pină acum a impus adeseori statelor in curs de dezvoltare formule de cooperare străine particularităților lor economico-socialc, tradițiilor lor naționale și culturale.în lumina acestei experiențe, pentru țările lumii a treia se impune, ca o opțiune fundamentală, intensificarea cooperării dintre ele însele, consacrată în documentele Conferinței de la Buenos Aires sub numele de „dezvoltare endogenă" sau „autonomie colectivă", ceea ce înseamnă încurajarea unei dezvoltări bazate, în esență, pe resursele naturale, tehnice și intelectuale ale țărilor în curs de dezvoltare. Punînd în comun experiențele și competențele, în cadru bi sau multilateral, cooperarea tehnică dintre țările în curs de dezvoltare este menită să contribuie — așa cum se arată în documentele pregătitoare ale conferinței — la „realizarea autodotării economiilor

ORIENTUL MIJLOCIU

IN PREAJMA ÎNTlLNIRII TRIPARTITE LA NIVEL ÎNALTCAIRO 29 (Agerpres). — Republica Arabă Egipt apreciază întîlnirea tripartită la nivel înalt de la Camp David drept hotărîtoare în cadrul eforturilor politice de a se pune capăt crizei din Orientul Mijlociu și consideră că această întîlnire este la fel de importantă ca și inițiativa de pace a președintelui Anwar El Sadat, scrie ziarul egiptean „Al Ahram", citat de agenția Reuter. „Singura șansă adevărată a reuniunii — continuă ziarul — este de a încheia un acord cuprinzător", ‘arătînd că, dacă se va găsi o soluție pentru problema palestiniană, nu vor mai exista dificultăți majore în ce privește peninsula Sinai, ocupată de Israel.TEL AVIV 29 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a făcut cunoscut, după cum relatează A.F.P., că poziția israe- liană privind o eventuală reglementare de pace în Orientul Mijlociu prevede : acceptarea principiului ca delegați ai populației din Cisiordania și Gaza să participe la negocierile privind viitorul acestor teritorii ; acceptarea unui compromis
Agravarea situației din NicaraguaMANAGUA 29 (Agerpres). — După cum informează agențiile Associated Press și France Presse, autoritățile din Nicaragua au anunțat dejucarea unui complot vizînd răsturnarea de la putere a guvernului Anastasio So- moza. Potrivit precizărilor făcute de atașatul de presă al armatei, colonelul Aquiles Aranda, complotul a fost organizat de membri ai Gărzii Naționale (forțele militare și polițienești nicaraguane), la care au participat și persoane civile. Colonelul Aranda a afirmat că mișcarea pucistă se pregătea de mai multe zile pentru a trece la acțiune, dar autoritățile au ripostat, arestînd luni conspiratorii, în

Noi reacții față de fuziunea 
„Peugeot‘‘-„Clirysler"PARIS 29 (Agerpres). — După cum informează agenția France Presse, la Paris a avut loc o reuniune la care au participat delegații ale partidelor comuniste din Marea Britanie, Spania și Franța.Delegațiile celor trei partide — se spune în comunicatul dat publicității — au procedat la un schimb de vederi asupra consecințelor acordului de fuzionare intervenit recent între societățile de automobile „Peugeot" (franceză) și „Chrysler" (americană). Ele au cerut ca parlamentele din Marea Britanie, Franța și Spania, precum și sindicatele de resort să-și exercite pe deplin controlul asupra firmei „Peugeot-Chrysler", rezultată în urma fuzionării celor două societăți. A fost lansat un apel oamenilor muncii de la filialele noii firme din Franța, Marea Britanie și Spania, chemindu-i să-și apere interesele.Cele trei delegații și-au exprimat, totodată, neliniștea în legătură cu „consecințele pe care le au asupra oamenilor muncii și economiilor țărilor respective pătrunderea capitalului american în societatea „Peugeot" și măsurile de restructurare anunțate". „Secretul în care s-au desfășurat tratativele pentru încheierea acordului, ca și lezarea libertăților sindicale și politice ce caracterizează metodele celor două societăți — se arată în comunicat — reflectă o politică cu grave pericole la adresa democrației și libertăților".

naționale cu mijloacele tehnice necesare pentru valorificarea superioară și suverană a resurselor umane și naturale în beneficiul propriu".Documentele preliminare ale conferinței subliniază, ca un aspect esențial, necesitatea ca noul tip de cooperare tehnică între țările în curs de dezvoltare să se desfășoare în mod neabătut pe baza respectării principiilor independenței și suveranității fiecărui stat, egalității și avantajului reciproc, în afara oricăror practici de condiționare sau exercitare de presiuni sau influențe politice și economice.Intensificarea cooperării tehnice între țările în curs de dezvoltare reclamă, în același timp, ca un complement Indispensabil, dezvoltarea largă a schimburilor in domeniul științei și tehnicii cu statele dezvoltate, pe baze echitabile, care să le asigure accesul liber, neîngrădit, la cele mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane. De- ținînd preponderența în materie de tehnică și tehnologie, țările dezvoltate trebuie să-și facă o datorie din a contribui în măsură mult mai mare decît în trecut la eforturile de restabilire a echilibrului în economia mondială.în fine, toate documentele aflate pe masa de lucru a actualei Conferințe proclamă cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare ca „un imperativ istoric, decurgind din necesitatea instaurării unei noi ordini economice internaționale".România, țară socialistă in curs de dezvoltare, a participat activ la pregătirea acestei conferințe, astfel incit programul de acțiune ce urmează a fi adoptat să confere o dimensiune nouă cooperării tehnico-științifice internaționale, în favoarea reducerii decalajelor tehnologice și economice dintre state și lichidării subdezvoltării. Experiența țării noastre confirmă pe deplin rolul crescînd ce revine aplicării tehnicii și tehnologiilor moderne, rezultatelor cercetării științifice în economie. Ce poate fi mai semnificativ in această privință decît faptul că actualul plan cincinal de dezvoltare economico-socială a României a fost pus sub semnul revoluției tehnico-științifice, al afirmării cu putere a științei și tehnicii în toate ramurile productive ?Subliniind însemnătatea primordială a efortului propriu al fiecărei națiuni, țara noastră consideră că 

teritorial, în cazul în care va fi prezentată o propunere concretă pentru un tratat de pace în legătură cu a- ceastă problemă ; problema suveranității asupra Cisiordaniei și Gâzei să fie dezbătută după o perioa&ă de autonomie de cinci ani.O soluție de compromis — continuă agenția citată — s-ar putea baza pe următoarele elemente : dreptul israe- lienilor de a cumpăra terenuri și a se instala oriunde doresc, o prezență militară israeliană permanentă, precum și libertatea de circulație a is- raelienilor în Cisiordania și Gaza, negocieri care să reglementeze problema suveranității asupra acestor regiuni, după semnarea unui tratat de pace.Documentul subliniază că, dacă un acord de pace global se dovedește imposibil de realizat în acest stadiu, Israelul ar fi gata să negocieze stabilirea „unor relații pașnice" între părți, întemeiate pe acorduri parțiale și nerevocabile. Se arată, totodată, că procesul spre pace și continuarea negocierilor nu ar fi „în mod necesar frînat de un eșec al conferinței la nivel înalt de la Camp David".
cursul „unei acțiuni ce nu s-a soldat cu victime". O juntă militară prezidată de patru colonei a fost numită pentru a proceda la o anchetă asupra complotului. Totodată, unități militare din capitală sînt ținute în stare de alertă pentru a putea interveni prompt.Pe de altă parte, în țară se semnalează ciocniri armate între detașamente ale grupărilor ce se opun guvernului și unități ale armatei nicaraguane. Toate aceste evoluții survin în contextul amplelor manifestații de protest împotriva regimului dictatorial al președintelui Somoza, concomitent cu o puternică grevă generală care paralizează, de mai multe zile, aproape întreaga activitate economică a țării. Și pe plan politic se înregistrează agravarea disensiunilor, în afara Partidului Liberal, de guvernămînt, celelalte organizații pronunțîndu-se pentru democratizarea vieții interne.■ ■■■■■■■■■■
agențiile de presă transmit:

Convorbiri sovieto-si- 
rienO. invitaUa guvernului sovietic, la Moscova a sosit marți într-o vizită oficială de prietenie Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru al afacerilor externe al Republicii Arabe Siriene. El va avea convorbiri cu oficialități sovietice în legătură cu dezvoltarea relațiilor so- vieto-siriene și cu unele probleme ale situației internaționale, îndeosebi privind situația din Orientul Mijlociu.

PrittlirO. Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, a, primit delegația fracțiunii parlamentare a Partidului Liber Democrat din R. F. Germania condusă de președintele acestui grup, Wolfgang Mischnick, anunță C.T.K. Au fost examinate, cu acest prilej, probleme privind stadiul actual și perspectivele adîncirii relațiilor dintre R.S.C. și R.F.G.

■Emblema conferinței: o punte 
ce leagă în mod simbolic regiu
nile emisferei sudice, în care sînt 
situate majoritatea țârilor în curs 

de dezvoltare

dezvoltarea cooperării internaționale reprezintă o pîrghie de bază a accelerării progresului economic. în acest spirit, România a dezvoltat o vastă rețea de relații pe plan economic și tehnico-științific cu toate statele lumii, un loc important revenind țărilor în curs de dezvoltare. Largul și variatul evantai al cooperării tehnice și științifice dintre România șl țările în curs de dezvoltare oferă un exemplu elocvent pe linia contribuției aduse la dezvoltarea forțelor de producție din aceste țări, la industrializarea lor accelerată, la valorificarea resurselor naționale în interesul propriu și creșterea venitului lor național. Pornind de la experiența proprie, țara noastră a propus, între altele, înscrierea în programul de acțiune ce va fi adoptat la Buenos Aires a necesității promovării formelor noi, superioare de cooperare tehnică, în special de cooperare în producție, pe baze reciproc avantajoase. De asemenea, țara noastră se pronunță pentru asigurarea continuității conferinței din capitala Argentinei, prin organizarea de reuniuni internaționale care să adîncească aspectele cooperării tehnice dintre țările în curs de dezvoltare în domenii de largă perspectivă, cum sînt petrochimia, pregătirea cadrelor, ocrotirea sănătății și alte domenii.Potrivit orientărilor programatice ale întregii sale politici externe, România este hotărîtâ să-și aducă o contribuție de substanță la reușita Conferinței O.N.U. privind cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare, cu convingerea că aceasta va marca o etapă nouă, importantă, în direcția ridicării pe o treaptă superioară a eficienței eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării și decalajelor, făurirea unei noi ordini economice, bazată pe echitate și justiție.
Viorel POPESCU

încheierea vizitei președintelui Hua Kuo-fen 
in IugoslaviaBELGRAD 29 (Agerpres). — A- genția Taniug informează că pe insula Brioni au avut loc luni convorbirile finale dintre Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I., și Hua Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze.Părțile, relevă agenția, au efectuat un schimb util de păreri cu privire la posibilitățile extinderii continue a colaborării economice și comerciale, precum și cu privire la necesitatea ca aceasta să fie îmbogățită cu forme noi. S-a căzut de acord ca relațiile economice să fie extinse și în sfera cooperării industriale, a construcției în comun a unor obiective economice și să se intensifice schimbul de realizări și de experiențe în domeniul colaborării tehnico-științifice. între cele două guverne au fost semnate acorduri cu privire la colaborarea e- conomică și tehnico-științifică pe termen lung și cu privire la înființarea Comitetului iugoslavo—chinez de colaborare economică și tehnico-știin- țifică la nivelul vicepreședinților de guvern și s-a convenit semnarea, în- tr-un viitor apropiat, a mai multor acorduri concrete și convenții în domeniul respectiv.Părțile, continuă Taniug, au apreciat ca pozitivă dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Chinez. Cooperarea dintre U.C.I. și P.C.C. — scrie agenția — s-a caracterizat prin eforturi de ambele părți pentru o cunoaștere și o înțelegere reciprocă tot mai bună, în direcția asigurării condițiilor pentru o dezvoltare stabilă și durabilă a relațiilor dintre cele două partide. Acest proces s-a desfășurat prin intermediul unui dialog deschis, menținut într-o atmosferă de prie-

începerea convorbirilor chino-iranieneTEHERAN — Președintele C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, Hua Kuo-fen, a sosit marți la Teheran, pentru o vizită oficială de prietenie în Iran, la invitația șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi Âryamehr. în aceeași

Lu Geneva S8 desfăș°ară Iu- crările Conferinței internaționale a organizațiilor neguvernamentale de luptă împotriva apartheidului, la care iau parte reprezentanți ai unor organizații naționale și internaționale neguvernamentale, ai opiniei publice din numeroase țări, ai mișcărilor de eliberare națională și ai Organizației Unității Africane.
Comitetul O.N.U. pentru 

decolonizare a ad°ptat> cu 22 voturi pentru și 2 abțineri, o rezoluție prin care cere tuturor guvernelor țărilor membre să se abțină de la orice colaborare în domeniul nuclear cu Africa de Sud. Rezoluția condamnă, totodată, politica acelor guverne care continuă să colaboreze economic sub diverse forme cu regimurile rasiste minoritare din zona australă a Africii, contribuind prin aceasta la consolidarea lor.
Noul guvern al Portuga

liei, în frunte cu primul ministru; Alfredo Nobre da Costa, a depus ju- rămîntul în fața președintelui republicii, Antonio Ramalho Eanes. Cu acest prilej, șeful statului portughez a declarat că „acum este în puterea partidelor politice să opteze între încheierea unui acord politic susceptibil să asigure o stabilitate guvernamentală și convocarea de alegeri anticipate".
Serie de atentate teroris

te în Spania.In u!time,e zile> in Spania s-au Înregistrat mal multe a-

Pămîntul este totuși rotund...
In 1925, la capătul 

unui răsunător pro
ces, învățătorul John 
Scopes era declarat vi
novat de tribunalul 
din Tennessee pentru 
nemaipomenita „cri
mă" de a fi susținut 
in public teoriile evo
luționiste ale lui Dar
win, cu alte cuvinte 
de a le fi povestit copii
lor că omul se trage 
din maimuță. S-a 
scurs de atunci mai 
bine de jumătate de 
secol, intre timp Scopes 
a fost reabilitat, dar 
faptele rămin fapte, și 
„procesul maimuțelor" 
se constituie, fără în
doială, intr-un exem
plu greu de egalat de 
concepții retrograde 
duse pină la ultima 
expresie. Iată însă că 
roși de gelozie, un 
grup de notabilități din 
localitatea sud-africa- 
nă Bloemfontein, re
ședința provinciei O- 
range, s-au gindit să 
meargă un pas mai 
departe. De ce să fie 
contestat numai Dar
win ? De ce nu si Co- 
lumb 2 Si ca atare, au 
pus mină de la mină 
și au instituit un fond 
special in sprijinul u- 
nor cercetări care să 
dovedească, fără pu
tință de tăgadă, că pă
mîntul nu este rotund 
ca o minge, ci plat ca 
farfuria. Deocamdată, 
rezultatul investigații
lor — in cazul cind 
ele au început — încă 
nu a fost făcut cunos
cut... 

Desigur, mergind 
pină la capăt pe firul 
logicii absurde a teo
riilor apartheidului, 
potrivit cărora singu
rul criteriu al dreptu
rilor — sau lipsei de 
drepturi — pentru 
ființele umane îl con
stituie culoarea pielii, 
totul devine posibil, 
chiar să negi adevăru
rile cele mai elemen
tare ; mai ales dacă 
ținem seama că O- 
range este socotită, 
chiar în rindurile 
populației „afrikaner" 
(cum le place albilor 
rasiști să se numeas
că), cea mai „conser
vatoare" provincie din 
întreaga Republică 
Sud-Africană, ceea ce, 
să recunoaștem, nu 
este deloc puțin.

Or, nu intimplător 
tocmai în această pro
vincie a fost exilată, 
după evenimentele sîn- 
geroase de la Soweto, 
Winnie Mandela, soția 
președintelui Congre
sului Național African, 
Nelson Mandela, aflat 
de 16 ani în temniță. 
Vina ei ? Aceea de a 
fi făcut parte dintr-un 
comitet de părinți in 
sprijinul tinerilor afri
cani martirizați la So
weto. Chipurile, ea nu 
este arestată, - dar nu 
are voie să părăsească 
locuința mizerabilă 
care i-a fost afectată, 
nu are voie să pri
mească vizite, nu are 
voie să schimbe o 
vorbă cu nimeni, nu 
are voie să scrie... și

tenie, cunoaștere șl încredere reciprocă. Baza pentru dezvoltarea fructuoasă în continuare a relațiilor dintre cele două partide — s-a subliniat în cadrul convorbirilor — o constituie respectul reciproc față de principiile autonomiei, egalității, responsabilității fiecărui partid în fața propriei sale clase muncitoare și a propriului popor, precum și recunoașterea deosebirilor căilor de dezvoltare socialistă și a poziției internaționale a țărilor respective. A fost aprobat un program de colaborare, în care se prevede schimbul de delegații de partid, politice și de studii.Părțile au avut, de asemenea, un schimb detaliat de păreri în legătură cu situația internațională și actualele focare de criză și s-au informat reciproc asupra punctelor de vedere referitoare la situația din Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Africa. S-a subliniat importanța mișcării de nealiniere în lupta pentru pace, independență, egalitate în drepturi și e- dificarea unui nou sistem de relații politice și economice juste în lume, împotriva imperialismului și colonialismului. în cadrul convorbirilor s-a constatat că între cele două țări există o identitate sau similitudine de păreri într-o serie de probleme internaționale. Cu acest prilej, s-au subliniat îndeosebi importanța și rolul O.N.U. în rezolvarea problemelor internaționale deschise, precum și necesitatea angajării în continuare a celor două țări în vederea unei activități încununate de tot mai mult succes a acestei organizații, pentru consolidarea păcii și pentru relații politice și economice internaționale bazate pe egalitatea în drepturi.Convorbirile, scrie Taniug, s-au încheiat într-o atmosferă prietenească, pătrunsă de sinceritate și respect reciproc.
zi, informează agenția China Nouă, la palatul Golestan a avut loc o primă convorbire între șahinșahul Iranului și președintele Hua Kuo-fen. Seara, la Palatul Golestan, suveranul iranian a oferit un banchet in onoarea oaspetelui chinez.

tentate teroriste, făcînd victime omenești la Barcelona, Santiago de Compostela, Mondragon și Fuenterrabia. Ieri, în fața comisariatului de poliție din localitatea Soria a explodat o bombă de mare capacitate. Poliția a operat mai multe arestări. Observatorii notează că escaladarea atentatelor coincide cu dezbaterile din parlament asupra noii constituții, care va înlocui legislația din perioada franchistă.
în Danemarca, prlmuI ml* nistru, Anker Joergensen, liderul Partidului Social Democrat, și Henning Christophersen, liderul Partidului Liberal, au anunțat că s-a căzut de acord asupra unei declarații comune în vederea formării unui cabinet de coaliție. Guvernul lui Anker Joergensen dispune în Folketing de numai 66 din totalul de 179 de mandate, prin coalizarea cu liberalii — 12 mandate — scontîndu-se pe dobîndirea unei poziții mai bune a noului cabinet.
Devalorizare. Banca centra_ lă a Braziliei a anunțat luni devalorizarea — cea de-a 11-a de la începutul anului — cu 3,5 la sută a monedei naționale — cruzeiro.
„Record" de frig în R. F. 

Germania. Luna au§ust a înre- gistrat în acest an pe teritoriul R. F. Germania un „record" de frig : în noaptea de 28 august la Niirnberg s-au consemnat numai 2,2 grade Celsius, ceea ce reprezintă cea mai scăzută temperatură pentru acest sezon din 1857, cînd au început să se țină registre meteorologice.

lista interdicțiilor con
tinuă pe pagini întregi. 
Încolo, este liberă... 
la fel de liberă pe cit 
și pămîntul are forma 
unei farfurii.

Scopul autorităților 
de la Pretoria ? Acela 
de a o face pe cu
rajoasa luptătoare 
să-și piardă mințile 
— după cum declara 
un grup de militante 
albe împotriva apart
heidului. Dar Winnie 
Mandela dă dovadă de 
aceeași tărie morală 
ca și soțul ei. In 
temnița în care se află 
zăvorit își amintește 
poate de ceea ce de
clara cu cinism, acum 
cîțiva ani, unul din 
zeloșii promotori ai a- 
partheidului; „Africa 
de sud-vest va deveni 
liberă cind va ninge 
peste deșertul Nama"... 
Ninsoarea nu s-a aș
ternut peste deșertul 
Nama — așa ceva nu 
se întimplă niciodată 
la tropice — dar in cu- 
rînd Namibia, fostul 
teritoriu sub tutelă a- 
caparat de regimul de 
la Pretoria, va deveni 
independentă. Scriș- 
nind de . furie, rasiștii 
s-au văzut nevoiți să 
dea înapoi, recunoscin- 
du-se astfel profeți 
mincinoși. Pentru că 
voinței de libertate 
nu-i poate sta, pînă la 
urmă, nimic în cale. 
Tot așa după cum. în 
pofida celor ce le pla
ce să creadă altfel, Pă
mîntul este rotund.

E. R.

PE PRETUTINDENI
• NICOTINĂ AFEC

TEAZĂ MEMORIA. Ore- lație interesantă între nicotină și memorie au stabilit cercetătorii americani. După cum scrie publicația „Science News", ei au efectuat teste pe două grupuri de fumători, cărora li s-a propus să memoreze 75 de cuvinte incluzînd nume proprii, denumiri de animale, profesii, legume, minerale etc. în prealabil, memoria subiecților a fost verificată, prilej cu care s-a constatat o capacitate asemănătoare de înregistrare și redare a celor memorate în ambele grupuri. Primului grup i s-a dat să fumeze țigări cu filtru (avînd un conținut de 1,5 miligrame de nicotină), iar celui de-ai doilea țigări lipsite de nicotină. Deosebirea dintre țigări nu a fost comunicată persoanelor testate. După două zile, opt persoane din fiecare grup au fost solicitate să reproducă cele 75 de cuvinte. S-a dovedit astfel că persoanele care au avut țigări fără nicotină și-au amintit, în medie, de două ori mai multe cuvinte decît cele care au fumat țigări obișnuite. Concluzia se impune de la sine. Pe lîngă efectele negative binecunoscute, fumatul are și o influență nefastă asupra memoriei.
• CAPACITATEA DE 

AUTOEPURARE A AT
MOSFEREI. Specialiștii de la Institutul de meteorologie din Varșovia au realizat interesante studii asupra procesului de acumulare a sulfului în atmosferă și de autoepurare pe cale naturală a acesteia. Potrivit acestor studii, compușii foarte nocivi ai sulfului se formează în aer după pătrunderea vaporilor de sulf în atmosferă mai ales în contact cu compușii metalici ai fierului, cuprului, cromului, care pătrund și ei în atmosferă ca factori poluanți. Unul din principalii factori facilitînd autoepurarea parțială a atmosferei de norii de sulf este amoniacul. Prezența chiar în cantități infime a amoniacului în aer face să crească solubilitatea sulfului în apa de ploaie. Eliminat cu precipitațiile atmosferice, sulful trece în sol, unde este neutralizat mult mai ușor.
• MIERE... PE HOR

NUL CASEI. Un locuitor din Auchel, Pas-de-Calais, Franța, a constatat cu stupoare că din șemineul casei sale se scurge pe dușumea un fir subțire de ...miere. Intrigat de această descoperire, a chemat pompierii, care au dat în vileag sursa mierii : trei roiuri de albine, instalate în conducta de ventilație a căminului. Pentru degajarea hornului a fost declanșată o vînătoare în toată regula a celor circa o sută de mii de harnice albine, în vederea strămutării lor într-un loc mai potrivit.
• ROSSELLINI Șl TE

LEVIZIUNEA. Recent s-a împlinit un an de la dispariția în plină capacitate de creație (șe pregătea să realizeze la Paris un film despre viața lui Karl Marx) a vestitului regizor italian Roberto Rossellini, autor, între altele, al filmului „Roma, oraș deschis", necruțător act de acuzare împotriva fascismului. Cu această ocazie, televiziunea italiană a consacrat operei lui Rossellini un program special, în care a pus în evidență tendința tot mai accentuată a acestuia, în ultima parte a vieții sale, de a considera televiziunea ca principal mijloc de a transmite mesajul artei unui număr tot mai mare de spectatori. Ciclurile de filme pentru televiziune realizate de Rossellini, între care „Istoria luptei pentru supraviețuire", urmărind să demonstreze rolul oamenilor de făuritori ai propriilor lor istorii, sînt considerate a reprezenta opere capitale în evoluția televiziunii ca mijloc de expresie artistică.
• DINOZAURII Șl... 

FLORILE. Conform opiniei acreditate, plantele care fac flori ar fi apărut pe Pămînt în epoca cretacică, cu 120 de milioane de ani în urmă. Dar cum anume, nu s-a dat încă răspuns. Din cauza... dinozaurilor, mai exact, a modificărilor survenite în evoluția acestora, antrenînd schimbarea felului lor de a se hrăni — vine acum cu o interesantă ipoteză omul de știință american T. Baekker. Acum 150 de milioane de ani, în jurasic, dinozauri cu gîtul excesiv de lung și corpul mătăhălos se hrăneau cu frunzele, conurile, crengile din partea superioară a coniferelor, vegetația predominantă pe-atunci pe glob. Pe la începutul cretacicului însă, în locul acestei specii de animale a apărut altă specie cu gîtul mai scurt, noua conformație obligin- du-le să-și caute hrana mai a- proape de sol, respectiv, să mă- nînce arborii tineri. Drept urmare, neavînd capacitatea u- nei regenerări rapide, pădurile de conifere au început să se împuțineze. Locul lor a fost preluat cu timpul de speciile vegetale cu un ciclu de viață redus — așa apărînd plantele cu flori, ulterior ele răspîndindu-se și diversifieîndu-se cu repeziciune.
• DISCIPLINA ȘCO

LARĂ OBLIGATORIE. Odată cu Începerea noului an de învățămînt, la 1 septembrie, în școlile generale din cantonul Valais, Elveția, jocul de șah va deveni obiect de studiu obligatoriu. Sînt mai mulți ani de cînd acest joc este studiat în mod facultativ în unele școli elvețiene. Cadrele didactice din cantonul Valais au început să se inițieze mai aprofundat în tainele șahului pentru a transmite cunoștințele lor școlarilor.
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