
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ministrul finanțelor al Olandei

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit miercuri dimineața pe F. H. J. J. Andrienssen, ministrul finanțelor al Olandei, care efectuează o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul finanțelor.A fost prezent L. J. M. Bauwens, ambasadorul Olandei la București.In timpul întrevederii a fost expri

mată satisfacția pentru evoluția favorabilă a relațiilor economice, pe o bază echitabilă, reciproc avantajoasă, dintre România și Olanda, eviden- țiindu-se rolul pe care îl joacă raporturile pe plan financiar pentru amplificarea colaborării economice.S-a relevat dorința reciprocă de a se pune in valoare, cît mai deplin, condițiile favorabile existente pentru intensificarea și diversificarea relațiilor de cooperare româno-olandeze, aceas

ta fiind în interesul ambelor popoare, progresului și colaborării Internaționale.A avut loc, de asemenea, un schimb de păreri privind problemele economice monetare și valutare internaționale, exprimîndu-se hotărîrea de a dezvolta colaborarea dintre cele două țări pe acest plan, ca și în alte domenii de activitate.întrevederea s-a desfășurat într-o ambianță cordială.
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Vizita de lucru
a tovarășului Nicoiae Ceausescu 

in județul Caras-Severin

Interviul acordat de tovarășul Nicoiae Ceaușescu
Societății naționale de radio și televiziune (N.I.R.T.) 

și grupului de presă „Ettela'at“ din Iran
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Continuînd dialogul fructuos și permanent cu făuritorii 
bunurilor materiale și spirituale ai patriei noastre socialiste, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a început, miercuri, 13 septembrie, o vizită de lu
cru în județul Caraș-Severin.

Secretarul general al partidului este însoțit de tovarășii 
losif Banc, Virgil Cazacu, Gheorghe Rădulescu, llie Verdeț.La decolarea aeronavei prezidențiale de pe aeroportul Otopeni -au tost prezenți tovarășii Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, Ion Ioniță, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Popescu. Leonte Răutu, losif Uglar, Ștefan Andrei, Ion Coman, Mihai Da- lea, Miu Dobrescu, Ion Ursu, Richard Winter, Vasile Marin, Vasile Mușat.In județul Caraș-Severin, importantă zonă industrială, vatră milenară a neamului nostru, tovarășul Nicoiae Ceaușescu analizează cu siderurgiștii, constructorii de mașini, cu lucrătorii din agricultura județului, cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai ministerelor economice modul în care se acționează pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xl-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Pe baza Înfăptuirii politicii consecvente de industrializare socialistă a țării, în vetrele „cetății de foc“ din 

Reșița, ale celor de la „Oțelul roșu" se plămădește peste 13 la sută din producția totală de fontă și oțel a țării. In modernele intreprinderi constructoare de mașini din județ se realizează acum întreaga producție de motoare pentru nave și peste 20 la sută din cea de generatoare., Caraș-Severinul a- duce o contribuție esențială la realizarea programului național de dezvoltare a energeticii țării, la dezvoltarea transportului rutier, feroviar și naval, la punerea in valoare a noilor surse de materii prime indigene. In ultimii ani s-a acumulat o bogată experiență în acțiunea de valorificare a minereurilor complexe sărace de la Moldova-Nouă și a șisturilor bituminoase de la Anina-Do- man. a căror cantitate deosebit de mare va permite o exploatare îndelungată, asigurînd funcționarea termocentralei. in curs de construcție, in zona Anina, prevăzută cu o putere instalată echivalentă cu cea a hidrocentralei Porțile de Fier.

Cu ocazia precedentei vizite de lucru — din 1971 — tovarășul Nicoiae Ceaușescu, pornind de la înaltul grad de pregătire tehnică, de la competența demonstrată atît in țară, cit și peste hotare de colectivele de muncă ale județului, a indicat ca Reșița să devină un centru metodologic de pregătire a cadrelor pentru cele mai tinere vlăstare ale siderurgiei românești — Galați, Călărași — și tot aici să fie declanșată o largă acțiune pentru producerea fontei și oțelurilor de foarte bună calitate, Reșița aducindu-și astfel o contribuție hotăritoareV la eliminarea completă. in viitorul cincinal, a importului de oțeluri speciale.Locuitorii Caraș-Severinului au în- t.impinat pe tovarășul Nicoiae Ceaușescu cu sentimente de profundă bucurie și recunoștință, cu aleasă stimă și respect.Primind vizita tovarășului Nicoiae Ceaușescu, Caransebeșul a îmbrăcat haine de sărbătoare. Pe clădiri au fost abordate drapelele partidului și statului, care încadrau tablouri cu chipul celui care îsi închină întreaga viață binelui și fericirii națiunii noastre socialiste. Pe numeroase pancarte erau înscrise urări de bun venit, de viață lungă pentru secretarul general al partidului, lozinci care slăvesc patria noastră socialistă.Mii de locuitori se aflau pe arterele orașului pentru a saluta cu cele

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a primit în ziua de 30 august pe ziaristul Iranian Fariborz 
Atapour, căruia l-a acordat următorul interviu pentru Societatea națio
nală de radio șl televiziune (N.I.R.T.) și grupul de presă „Ettela'at".ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in legătură cu vizita de 
stat pe care o vor face in Româ
nia Maiestățile Lor imperiale, 
șahinșahul Aryamehr și împără
teasa Farah, cum apreciați rela
țiile dintre cele două țări ale 
noastre și perspectivele de dez
voltare ale acestora 7RĂSPUNS : Așteptăm cu multă plăcere vizita șahinșahului și a împărătesei Farah în România, ținînd seama de bunele relații ce s-au statornicit intre țările noastre în decursul anilor. Trebuie să menționez cu multă satisfacție că în relațiile dintre România și Iran — ca urmare a vizitelor reciproce, inclusiv la nivelul șefilor de stat — s-au realizat progrese importante, îndeosebi în ce privește colaborarea economică, teh- nico-științifică și culturală. Aș menționa în această privință nivelul crescut al schimburilor economice, cit și realizarea unor acțiuni de cooperare între cele două țări.Consider că vizita va da un nou impuls relațiilor de colaborare dintre țările noastre, va permite identificarea unor noi domenii de cooperare în producție — și aș menționa dorința noastră de a realiza o cooperare mai largă și in domeniul petrolier.De asemenea, aș dori să menționez că în multe probleme internaționale există puncte de vedere comune sau foarte apropiate. Țările noastre pornesc de la necesitatea asigurării păcii, a independenței și suveranității naționale a fiecărui popor, de la necesitatea soluționării problemelor complexe pe calea tratativelor, re- nunțîndu-se la folosirea forței și la amenințarea cu forța. Bazîndu-mă pe aceasta, consider că și in viitor țările noastre vor colabora strîns pe plan internațional, aducindu-și contribuția activă la realizarea unor relații democratice, de colaborare egală între țări, la înfăptuirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră. ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați avut recent un oas
pete distins, pe președintele Hua 
Kuo-fen. După convorbirile in- 
delungate cu președintele Chi
nei, cum vedeți perspectiva re
lațiilor romăno-chineze și cum 
se integrează aceste relații in 
politica externă generală a țării 
dumneavoastră, de a întreține 
legături cu toate țările socia
liste 7RĂSPUNS : într-adevăr, președintele Hua Kuo-fen a fost recent oaspetele României, la mai puțin de trei luni după vizita pe care eu’ însumi 

Astăzi, în jurul orei 12,30, posturile noastre de radio și televiziune vor transmite 
direct de la Reșița adunarea populară organizată cu prilejul vizitei de lucru a 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, în județul Caraș-Severin.

am făcut-o în Republica Populară Chineză.Convorbirile cu președintele Hua Kuo-fen și ceilalți reprezentanți ai Chinei au permis realizarea unor largi înțelegeri cu privire la colaborarea economică, tehnico-științifică și culturală. De altfel, în ultimii ani, între România și China s-au realizat progrese simțitoare în aceste domenii. In același timp, au fost dezbătute o serie de probleme ale vieții internaționale, pornindu-se de la necesi tatea soluționării problemelor complexe ale lumii de azi pe calea tratativelor pașnice, asigurîndu-se instaurarea unei păci trainice în lume, de care popoarele noastre au nevoie pentru dezvoltarea lor economică și socială, pentru construirea orînduirii noi, socialiste.Aș menționa că vizita s-a încheiat cu rezultate bune și a dat un nou impuls relațiilor dintre țările și popoarele noastre. Dezvoltarea raporturilor cu Republica Populară Chineză corespunde pe deplin politicii generale a României de întărire a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste. Considerăm că aceasta este în interesul tuturor acestor țări, precum și în interesul general al păcii și colaborării internaționale.ÎNTREBARE : V-ați exprimat 
adesea dezamăgirea, domnule 
președinte, in legătură cu rezul
tatele practice ale conferințelor 
de la Helsinki și Belgrad. Ce 
v-ați așteptat să realizeze aces
te două conferințe și nu s-a 
realizat 7RĂSPUNS : România a acordat șl acordă o mare însemnătate realizării securității și cooperării în Europa, pornind de la faptul că pe continentul nostru sînt concentrate în momentul de față cele mai puternice forțe militare și cel mai mare arsenal de arme, inclusiv nuclear. Realizarea unor relații noi, bazate pe egalitate, respect al independenței și Suveranității, pe neamestec în treburile interne, ar avea o influență deosebită nu numai pentru destinderea și pacea în Europa, ci și pentru continuarea cursului destinderii și asigurarea păcii în întreaga lume.Este adevărat că, după Conferința de la Helsinki, s-a făcut puțin pentru înfăptuirea în viață a documentelor semnate. De asemenea, reuniunea de la Belgrad s-a încheiat cu rezultate nesatisfăcătoare. Singurul lucru pozitiv îl constituie faptul că s-a hotărit organizarea unor reuniuni pe; probleme parțiale, precum și organizarea, in 1980, a unei noi consfătuiri la Madrid.Noi considerăm că trebuie intensificate eforturile în vederea dezvol

tării relațiilor bilaterale și multilaterale între statele europene, că este necesar să se acționeze în direcția pregătirii temeinice a reuniunii de la Madrid, punindu-se un accent mai mare pe problemele de ordin militar, pe dezangajarea militară a Europei, fără de care este greu de vorbit de destindere, de pace și securitate pe continentul nostru, ca de altfel în întreaga lume.ÎNTREBARE : România este 
cunoscută prin politica sa inde
pendentă. Cum a luat naștere 
această politică și pe ce se în
temeiază ea 7 Faptul că ați ră
mas membri ai Pactului de la 
Varșovia vă limitează in vreun 
fel opțiunile de politică exter
nă 7 !RĂSPUNS : România, care a cunoscut multă vreme dominația străină, și-a cucerit prin lupte grele independența națională. De altfel, numai odată cu înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944, cu victoria insurecției naționale antifasciste și antiimperialiste și instaurarea ulterioară a puterii oamenilor muncii în România s-au creat condițiile pentru promovarea unei politici cu adevărat independente. Deci, politica de independență a României s-a născut în lupta împotriva dominației străine, pentru dreptul poporului de a fi stăpîn pe destinele sale, de a-și hotărî soarta în mod independent, fără nici un amestec din afară. Tocmai de aceea ținem atît de mult la această politică independentă și facem totul pentru ca in relațiile internaționale să se afirme cu putere principiile de egalitate *i respect al independenței tuturor statelor. Noi cnqgjderăm că in lumea de astăzi numafsprin_respectarea independentei fieo4f?l națiuni se pot realiza relații de egalitate, se pot asigura condițiile necesare pentru progresul economico-social al fiecărei țări, pentru ridicarea bunăstării fiecărui popor și, totodată, pentru pacea internațională.Faptul că România ește membră a Pactului de la Varșovia nu este de natură să limiteze în vreun fel politica sa externă independentă. Acest pact a fost creat pentru apărarea independenței fiecărei națiuni membre, în cazul unor atacuri din afară, și el își justifică existența numai în măsura în care fiecare țară își poate asigura pe deplin independența, poate participa activ la viața internațională în concordanță cu propriile sale interese.ÎNTREBARE : Ați vorbit ade
sea despre desființarea conco
mitentă a N.A.T.O. și a Pactu
lui de la Varșovia. Vedeți lu
crul acesta petrecindu-se In
tr-un viitor previzibil 7RĂSPUNS : într-adevăr, România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru desființarea concomitentă a

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare in pag. a II-a)

Secretarul general al partidului este întîmpinat cu căldură șl dragoste de locuitorii Caransebeșului

I .........................................................................................      ■ ■

La Stațiunea de cercetări pomicole Caransebeș sint prezentate roadele muncii din agricultura județului
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VIZITA DE LUCRU ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
(Urmare din pag. I)mai sincere sentimente de dragoste și prețuire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.O atmosferă însuflețită, de mare sărbătoare, domnește pretutindeni, începînd de Ia aeroportul orașului șl continuînd pe întregul traseu al vizitei.Este ora 13,00. Avionul cu care a călătorit tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului aterizează pe pista aeroportului. La coborîrea din avion, din mii de piepturi izbucnesc urale și ovații. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu șl poporul !“, cei prezenți dind glas unității de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul partidului și al secretarului său general, hotărîrii nestrămutate de a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru,Exprimînd simțămintele pe care le trăiesc in aceste clipe emoționante locuitorii orașului și ai întregului județ, tovarășul Nicolae Bușui, prim- secretar al Comitetului județean Ca- raș-Severin al P.C.R., a urat secretarului general al partidului un călduros bun-venit, viață lungă și putere de muncă în fruntea partidului și statului.în continuarea ceremoniei sosirii, după intonarea Imnului de Stat al Republicii Socialiste România, o gardă, alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul.Din nou izbucnesc urale și ovații. Tovarășul Nicolae Ceaușescu salută cu prietenie mulțimea, care scandează neîntrerupt numele partidului și al secretarului său general.Cu vie emoție, bătrînul pensionar Traian Zuba, împreună cu două tinere în costum național, se apropie de secretarul general al partidului oferindu-i, potrivit tradițiilor de ospitalitate, piine și sare, să guste din ploști cu vin. Numeroși șoimi ai patriei și pionieri îl înconjoară cu e- moție și bucurie pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, îmbrățișindu-1 cu dragoste, oferindu-i flori.De la aeroport, spre primul obiectiv Înscris în programul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu străbate, într-o mașină deschisă, principalele artere ale Caransebeșului. Atmosfera sărbătorească, entuziasmul puternic cu care conducătorul partidului și statului nostru a fost înconjurat din prima clipă a sosirii pe meleagurile Caraș-Severinului se amplifică la trecerea sa prin această străveche localitate urbană a țării. Populația ei, parcă toată ieșită să-1 întimpine, scandează cu putere „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mindria — Ceaușescu, România !“, lozinci care preamăresc partidul comunist și patria noastră socialistă. Se aclamă, se agită ategulețe. Din rîn- durile compacte ale celor care, de o parte și de alta a traseului, formează un adevărat culoar viu se desprind femei, bărbați, tineri pentru a oferi cu toată dragostea secretarului general al partidului cite o floare — gest simbolic, dar care exprimă atît de pregnant prețuirea de care se. bucură în rlndurile întregului popor cel care a făcut și face atît de mult pentru fericirea și bunăstarea națiunii noastre.• După ce străbate o pitorească zonă cu drumuri străjuite de livezi, coloa

na oficială ajunge la STAȚIU
NEA DE CERCETĂRI Șl 
PRODUCȚIE POMICOLĂ, unde, în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat, au venit cercetătorii și alți lucrători ai stațiunii, reprezentanți ai organelor agricole județene, precum și tovarășii Angelo Miculescu, viceprim- ministru, ministrul agriculturii' și industriei alimentare, Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare.Vizita la această stațiune a prilejuit o amplă analiză a dezvoltării a- griculturii județului Caraș-Severin și în special a pomiculturii, care are o veche tradiție în această zonă și largi posibilități de extindere. De altfel, aici a și fost organizată o concludentă expoziție în care au fost prezentate soiuri superioare de mere, pere, prune, struguri și legume — roade ale acestor meleaguri, ale hărniciei oamenilor. Tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători de partid și de stat le sînt înfățișate de către Petre Vișescu, directorul direcției agricole, rezultatele obținute în ultimii ani în agricultura județului. Reține atenția că, prin extinderea mecanizării, chimizării și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare recoltele au crescut an de an. ,Oprindu-se în fața panourilor pe care sînt înscrise realizările obținute în diferite sectoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu solicită explicații asupra direcțiilor de dezvoltare în perspectivă a agriculturii județului. Reprezentanții organelor agricole locale precizează că, in scopul bunei aprovizionări a populației cu produse agroalimenta- re, în afară de plantele de cîmp Se vor dezvolta cu precădere cultura pomilor fructiferi, legumelor, cartofilor șl zootehnia, urmărindu-se asigurarea în întregime a nevoilor de consum ale populației din județ, iar la unele dintre aceste produse cum ar fi fructele, cartofii, să se creeze însemnate disponibilități. Secretarul general al partidului apreciază eforturile organelor locale de partid, de stat, ale lucrătorilor din agricultură pentru acoperirea din producție proprie a nevoilor locale de consum la principalele produse agroalimentare. Dialogul purtat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și specialiștii din agricultură s-a axat în special asupra modului în care se îndeplinește programul de modernizare a pomiculturii. Gazdele informează că, paralel cu extinderea plantațiilor intensive de pomi fructiferi, se acționează in direcția modernizării vechilor livezi. Dacă în 1976 au fost făcute plantații noi de pomi pe numai 185 hectare, în 1977 s-au realizat 608 hectare, iar în 1973 — peste 900 de hectare.Analizînd aceste rezultate, precum și nivelul producției de fructe, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază că programul de dezvoltare a pomiculturii județului va trebui revizuit in sensul accelerării ritmului -plantărilor. astfel încit să se ajungă la cite 1 000 hectare de livezi noi pe an, iar apoi — la 1 500 hectare. Secretarul general al partidului cere Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să rezolve toate problemele legate de extinderea rapidă a pomiculturii in acest județ — asigurarea materialului săditor, a mașinilor și utilajelor necesare, pregătirea cadrelor. Totodată, s-a indicat organelor agricole județene să sprijine dezvoltarea pomiculturii în cadrul asociațiilor, ceea ce va permite unirea

eforturilor mai multor unități în vederea realizării de plantații mari, organizate și conduse după principii moderne. In județ au și fost organizate cinci asociații economice inter- cooperatiste care au plantat suprafețe însemnate cu pomi, experiență care va trebui extinsă, astfel incit în timp scurt să se realizeze un salt calitativ în ce privește sporirea producției de fructe.Apreciind calitatea și diversitatea fructelor prezentate în cadrul expoziției, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să fie folosite mai din plin condițiile favorabile pentru dezvoltarea pomiculturii în zonele cu tradiție, să fie îmbogățit sortimentul de fructe, acordîndu-se mai multă atenție și arbuștilor fructiferi. De asemenea, producătorii individuali din localitățile necooperativizate vor trebui să fie sprijiniți- să realizeze, prin asociere, plantații pomicole moderne. în ce privește extinderea arbuștilor fructiferi, ale căror fructe sînt foarte bogate în vitamine — a arătat secretarul general al partidului — o contribuție însemnată trebuie să o aducă sectorul silvic, plan- tînd zmeură, mure și alți arbuști, or- ganizîndu-se, totodată, prelucrarea acestor fructe în cadrul unei fabrici de conserve.De pe platoul din fața stațiunii, oaspeții privesc noile plantații organizate în sistem intensiv. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază că pomii sînt prea rari și recomandă cercetătorilor și specialiștilor să studieze posibilitățile de a se ajunge la 5 000—5 500 pomi la hectar. Prin aceasta, nu numai că se va mări recolta, ajungîndu-se la randamente de 50 000 kg fructe la hectar, ci se va face și o economie de teren. Trebuie acționat repede, astfel incît de la plantare să se realizeze densități mai mari, atît în stațiune, cît și în livezile care se organizează în cadrul asociațiilor economice intercoopera- tiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului care-1 însoțesc în a- ceastă vizită se îndreaptă apoi spre una dintre cele mai mari unități industriale înscrise pe harta economică a județului - ÎNTREPRINDE
REA DE CONSTRUCȚII DE 
MAȘINI CARANSEBEȘ.Ridicată din inițiativa secretarului general al partidului, această unitate, împreună cu altele care au fost construite și date în funcțiune în ultimul deceniu în acest, oraș, reprezintă o dovadă grăitoare a roadelor politicii partidului de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, de membri ai consiliului oamenilor muncii din întreprindere, de un mare număr de muncitori.O gardă de onoare a prezentat Onorul. Muncitori șl muncitoare au oferit buchete de flori.Directorul general al întreprinderii, Alexandru Constantin, prezintă, în fața unei machete și a unor grafice, dinamica creșterii și diversificării producției, realizarea principalilor indicatori ai planului, îndeosebi producția fizică și netă, stadiul la care se află cea de-a' Il-a etapă de reprofilare a unității, sarcinile și perspectivele celei de-a IlI-a etape. Se informează că, la indicația personală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în ultimii ani s-a modificat profilul de fabricație, trecîndu-se de la producerea construcțiilor metalice la fabricarea boghiurilor pentru locomotivele moderne și de mare capacitate pe care țara noastră le produce atît pen

tru a satisface cerințele în creștere ale traficului feroviar intern, cît și pentru export.în halele încăpătoare șl modern utilate ale întreprinderii — pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să le viziteze — se produc boghiuri pentru locomotivele hidraulice, diesel-electrice și electrice cu puteri cuprinse între 1 250 CP și 4 000 CP. în stadiu avansat de asimilare se află boghiul pentru locomotive electrice de 7 350 CP. în halele de fabricație, secretarul general se oprește adesea pentru a cerceta repere și scule realizate de' muncitori, tehnicieni și ingineri în cadrul Festivalului creației artistice și tehnice „Cîntarea României", în scopul raționalizării și modernizării neîncetate a procesului de producție și a muncii.„Numele «Caransebeș» de pe produsele dumneavoastră — observă tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să reprezinte, atît pentru destinatarii din țară, cît și pentru cei din străinătate, o garanție fermă a înaltei calități, a bunei organizări a activității".Felicitînd, la plecare, colectivul întreprinderii pentru bunele rezultate dobîndite pînă în prezent, secretarul general al partidului indică conducerii ministerului și unității vizitate să întreprindă măsuri energice pentru sporirea gradului de mecanizare și automatizare a proceselor de producție în scopul diminuării eforturilor fizice, al creșterii eficienței muncii și pentru reducerea costului de fabricație.„Numai pe această cale, precizează tovarășul Nicolae. Ceaușescu, veți putea produce, în 1980, peste 1000 perechi de boghiuri, ceea ce reprezintă mai mult decit dublul producției actuale".Mulțumind pentru aprecierile pozitive date rezultatelor obținute pînă acum, pentru îndemnurile mobilizatoare și indicațiile prețioase făcute în timpul vizitei, ministrul de resort și directorul unității îl încredințează pe secretarul general al partidului că vor fi luate toate măsurile pentru ca constructorii de mașini din Caransebeș, deși nu au o experiență prea bogată, să se ridice la înălțimea încrederii manifestate de partid față de ei, a sarcinilor importante pe care cincinalul revoluției tehnico-științifi- ce le pune în fața lor.Platforma nouă a ÎNTRFPRIN- 
DERII SIDERURGICE „OȚE
LUL ROȘU" reprezintă obiectivul următor al vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu.La sosire, în fața halei noii oțelării electrice cu turnare continuă, sute de siderurgiști exprimă, prin aclamații și urale, bucuria nemărginită pe care o încearcă avîndu-1 din nou în mijlocul lor pe cel ce întruchipează în modul cel mai fidel aspirațiile și idealurile poporului nostru, pe cel care la precedenta vizită, în anul 1971, a spus : „Uzina dumneavoastră urmează să cunoască în următorii ani o dezvoltare mai rapidă decît se avea inițial în vedere". Drept urmare, aici s-au construit și dat în funcțiune o nouă platformă industrială ce cuprinde o modernă oțelărie electrică cu instalație de turnare continuă, care a determinat dublarea producției de oțel, un laminor de 550 mm și alte obiective.în întîmpinarea oaspeților au venit Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, cadre din conducerea centralei de profil, a întreprinderii. în fața unor sugestive grafice, directorul întreprinderii, ing. Antonică Dijmă- rescu, înfățișează secretarului general al partidului stadiul dezvoltării noii platforme și perspectivele sale.

La citeva momente dupâ aterizarea aeronavei prezidențiale

Manifestare fierbinte, de înaltâ stimâ pentru cel mai iubit fiu al poporului(Continuare in pag. a III-a)

■ ■■■■■■
ACUM, ÎN AGRICULTURĂ, VALOAREA TIMPULUI SPOREȘTE DE LA OZI LA ALTA

Toate forțele satelor — puternic mobilizate
la recoltarea și depozitarea porumbului!

NOTE 
INFORMAȚII 
REPORTAJE

Cu fiecare zi ce înaintăm în toamnă, se intensifică și lucrările de 
recoltare a florii-soarelui, sfeclei de zahăr, cartofilor, legumelor, strugu
rilor și fructelor, iar in unele unități din sudul țării a început și c«-’ 
leșul porumbului. De asemenea, se desfășoară ample acțiuni în vederea 
stringerii și depozitării tuturor resurselor de furaje. Din datele centra
lizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, pînă 
ieri, 13 septembrie, s-a strins recolta de pe 97 200 hectare cu floarea- 
soarelui, 33 700 hectare cu sfeclă de zahăr, 19 600 hectare cu cartofi șt 
35 000 hectare cu porumb. Intrucit timpul este înaintat, iar zilele devin tot 
mai caracteristice toamnei, cu ploi și temperaturi scăzute, comandamentele 
locale și conducerile unităților agricole au datoria să acționeze cu toată 
fermitatea, să întreprindă măsuri energice pentru mobilizarea tuturor 
forțelor de la sate, astfel ca recolta să fie strinsă, transportată și depozi
tată in cele mai bune condiții. Ce se întreprinde in acest sens ? Iată 
concluziile prilejuite de raidul-anchetă efectuat in unități agricole din județul Ialomița.

Cum se desfășoară culesul 
in județul Ialomița

în aceste zile, în unitățile agricole din județul Ialomița campania de recoltare a atins momente de maximă intensitate. Recoltarea florii-soarelui, sfeclei de zahăr și legumelor, transportul din cimp și depozitarea lor in condiții cit mai bune sint principalele lucrări care mobilizează toate forțele umane și mecanice de la sate. în multe unități agricole cooperatiste și de stat a început și culesul porumbului, recoltindu-se pînă ieri, 13 septembrie, 4 300 ha.Corespunzător măsurilor stabilite de biroul comitetului județean de partid și comandamentul pentru a- gricultură, unitățile agricole au început recoltarea porumbului mai în- tii pe tarlalele ce urmează să fie in- sămințate cu griu. în funcție de forțele mecanice și umane de care dispun, s-a stabilit ca acele unități care vor însămința suprafețe mari de griu după porumb să realizeze o viteză zilnică la recoltare între 25 și 45 ha. S-au luat, de asemenea, măsuri ca la transportul porumbului să se folosească intensiv toate autocamioanele, remorcile și atelajele de care dispun unitățile agricole, stabilindu-se pentru fiecare mijloc de transport volumul zilnic de lucru. Membrii biroului comitetului județean de partid, activiști de partid sint prezenți acum în consiliile intercooperatiste și unitățile agricole, acordînd sprijin pentru buna desfășurare a lucrărilor agricole.Am fost în aceste zile în mai multe unități agricole și peste tot am remarcat o organizare temeinică a muncii. La cooperativa' agricolă din Grindu, oamenii de la fermele 1 și 2 se aflau într-o adevărată întrecere

pentru grăbirea recoltării porumbului. Inginerul-șef al unității, tovarășul Virgiliu Micu, prezent la una din sole, ne-a spus : „Pînă astăzi am recoltat doar cu două formații a cite 50 de cooperatori. De mîine însă, numărul lor se va tripla. Concomitent cu recoltarea și transportul se eliberează și terenul de coceni, care sint tocați și însilozați. Pînă la sfirșitul săptăminii vom realiza un ritm zilnic de 50—60 hectare". Dintre fruntașii la recoltat am notat numele cooperatorilor Radu A. Ion, Rusen Constantin și Petre I. Radu, care prin rezultatele lor sînt exemple pentru oamenii din echipele în care lucrează.Pentru cei 200 de cooperatori de la cooperativa agricolă din comuna Sfintu Gheorghe, ziua de muncă începe, acum, odată cu ivirea zorilor și se sfirșește seara tirziu. Așa cum ii stă bine primului gospodar al localității, pe primarul comunei, tovarășul Constantin Zamfir, l-am întîlnit în mijlocul cooperatorilor ce culegeau porumbul la punctul cunoscut sub numele de Valea Mare. Aici, cooperatorii Rada Stan, Zamfira Drăguș, Maria Dumitru, Zoia Ledea, Elena Cîmpulungeanu, Elena Iosif, Radu Stere, Dumitru Chiru și Alexandru Vlad culegeau de zor, avînd grijă ca in urmă să nu rămină nici un știulete. Și pentru ca tot ce se culege să fie imediat transportat din cîmp, remorcile și autocamioanele au fost bine pregătite și prevăzute cu înălțătoare, asigurindu-se astfel o încărcătură aproape dublă pentru fiecare mijloc de transport.Pe terenurile cooperativelor agricole de producție din Cocora și Cole-

lia, la recoltatul porumbului participă sute de brațe harnice. Regretabil este însă faptul că nu se pot folosi la transport și autocamioanele ; din lipsă de carburanți, acestea stau tocmai acum cînd este atîta nevoie de ele. Vremea se poate înrăutăți, iar porumbul cules și depozitat în grămezi pe cimp, chiar dacă se află pe pat de coceni, este supus degradării. Și cum această situație se face simțită și în alte unități cooperatiste din județ, o soluționare corespunzătoare și operativă din partea factorilor răspunzători este nu numai așteptată, dar și absolut obligatorie.Recoltarea porumbului a început și în întreprinderile agricole de stat, suprafețe mai mari fiind strînse în unitățile din Slobozia — 400 ha, Fă- căeni — 300 ha, Bordușani — 280 ha, Andrășești — 240 ha și Ograda — 220 ha. Lucrările se desfășoară în flux,

prin corelarea recoltării cu transportul produselor din cîmp și eliberarea terenului de resturi vegetale, după care se trece imediat la executarea arăturilor. întrucît se apreciază că în următoarele zile se vor maturiza noi suprafețe de porumb, conducerea trustului I.A.S. a luat măsura de a se organiza recoltatul mecanic și pe timpul nopții. Dar pentru ca ritmul mediu zilnic să crească, sînt necesare și celelalte echipamente de recoltat porumbul, contractate cu întreprinderea „Semănătoarea".Sînt secvențe care pun în evidență hotărîrea lucrătorilor de pe ogoarele ialomițene de a face totul pentru ca, indiferent de evoluția vremii, să strîngâ și să pună la adăpost cît mai repede roadele acestei toamne.
Miliai V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

în cîmpia Bârâganului, recoltarea porumbului se intensified de la o zi la alta Foto : N. Buică

întrajutorare 
tovărășeascăîntreprinderea de strunguri din J îrgoviște și întreprinderea mecanică Mija, ambele din județul Dîmbovița, sint apropiate nu numai prin așezare, ci mai ales prin raporturile strînse de colaborare in producție. In relațiile dintre cele două întreprinderi apar insă și „apeluri urgente", lansate în ambele sensuri, ca urmare a unor livrări neritmice. Ce întreprind cele două comitete de partid pentru reglarea mecanismului colaborării ?A devenit o practică pentru reprezentanții celor două unității — secretari de partid, directori, alte cadre — să se întil- nească la intervale scurte. Se iau pe loc măsuri operative, prompte. Dar metoda hotăritoare de acțiune o constituie mobilizarea oamenilor. La întreprinderea mecanică Mija, comitetul de partid promovează modalitatea cea mai directă — analiza în atelier, la locurile de muncă, cu participarea secretarilor de partid și a șefilor formațiilor de lucru, concluziile fiind difuzate imediat, prin discuții individuale sau în grupuri, in rindul colectivelor interesate. S-a găsit și un instrument eficient de urmărire și control : cîteva grafice simple completate la sfirșitul fiecărui schimb indică zilnic stadiul execuției produselor aflate pe fluxul de fabricație. (Gheorghe Manea).

Curs pentru tinerii 
comuniști 

și nemembri 
de partidîn perioada dintre închiderea anului de învățământ politico-ideologic și pînă la deschiderea noului an, comitetul de partid de la întreprinderea „Independența" din Sibiu a inițiat un curs de ridicare a nive

lului de cunoștințe politice, economice, juridice și sociale destinat comuniștilor cu o vechime in partid pînă Ia doi ani și tinerilor nemembri de partid. în acest scop a fost stabilită o tematică vizînd înarmarea cursanților cu cunoștințe generale, cît și edificarea lor asupra aspectelor esențiale ale activității întreprinderii. Iată și cîteva din temele unui simpozion in domeniul construcției de partid : „Creșterea rolului conducător al P.C.R. în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism" și „Concepția P.C.R. cu privire la calitatea de membru de partid — însemnătatea „Angajamentului solemn" — metode eficiente de integrare a noilor membri de partid in viața și activitatea organizațiilor de bază". Programul cursului a mai prevăzut, un simpozion consacrat problemelor' legate de promovarea științei și progresului tehnic, un altul pe teme juridice și o expunere despre politica externă a partidului și statului nostru. (Liviu Bera, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea „Independența" — Sibiu).
Prin intermediul 
foilor volante, 

pliantelor, 
broșurilorPentru a face cunoscute cit mai larg preocupările oamenilor muncii si realizările dobîndite în orașele și comunele Județului, secția de propagandă a Comitetului județean de partid Bacău a editat în ultima vreme foi volante, pliante, broșuri care sînt difuzate în întreprinderi, instituții, la sate. „Conștiința socialistă in acțiune" — sub acest generic secretari ai organizațiilor de partid si cadre, de conducere din municipiul Bacău împărtășesc din realizările obținute de co

lectivele pe care le conduc în îndeplinirea sarcinilor economice, in stimularea creației tehnico-științifice. Alte două foi volante fac cunoscută experiența colectivelor de la I.A.S. „Avicola" și asociația economică intercooperatistă pentru creșterea vacilor de lapte din Mărgineni — unități distinse cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. Foaia volantă „Producția fizică și producția netă" si pliantul „Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej in cincinalul revoluției tehnico-științifice" au fost larg difuzate. (Gheorghe Baltă).
Sesiune 

de comunicări 
a absolvențilorDupă susținerea examenului final, o carte din absolvenții Universității politice si de conducere din județul Alba s-au reunit într-o sesiune de comunicări și referate. Auditoriul, alcătuit din cursanti ai universității, lectori ai comitetului județean de partid, activiști din domeniul propagandei, a putut aprecia astfel seriozitatea cu care s-au pregătit absolvenții — muncitori, tehnicieni, economiști, ingineri, medici etc. — legătura strînsă dintre tematica abordată și activitatea organizațiilor de partid din întreprinderi și instituții. Actualitatea celor 12 lucrări prezentate — dintre ale căror teme cităm : „Forme si modalități ale muncii politice desfășurate de comitetul de partid de la întreprinderea metalurgică de metale neferoase Zlatna pentru reducerea cheltuielilor materiale, pentru realizarea producției nete si a producției fizice" : „Măsurile preconizate de organizația de partid de la întreprinderea metalurgică Aiud pentru economisirea combustibililor, lubrifianți- lor și energiei electrice" — impune ca sugestiile pe care le cuprind să fie folosite de organele și organizațiile de partid în activitatea

desfășurată pentru realizarea exemplară a sarcinilor de producție, in munca politico-cducativă de formare a omului nou. (Ștefan Dinică).® în cadrul organizate la tema „Forme și consfătuirii Brăila pe metode deactivitate ale comisiilor pentru invătămîntul de partid din întreprinderi si instituții", activiști din domeniul propagandei din principalele unități economice au reliefat acțiunile concrete organizate de aceste comisii, precum si de către punctele de documentare nolitico- ideologică si au dezbătut unele probleme legate depregătirea noului an de studiu. Cu acest prilej a fost deschisă si o expoziție ilus- trînd activitatea punctelor de documentare politico- ideologică. (Chivu Avram).• între 1 ianuarie și 30 august a.c., organizația județeană de partid Ialomița a crescut cu 925 comuniști. Dintre aceștia, 533 provin din organizațiile U.T.C., în care le-au fost verificate calitățile politice și morale, repurtînd, totodată, rezultate bune și foarte bune în producție. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut a crescut simțitor numărul femeilor primite în partid, iar cel al țăranilor cooperatori este aproape dublu. (Mihai Vișoiu).• La întreprinderea de confecții din Craiova, un mare panou informează despre inițiativele aplicate de colectiv : „Eu muncesc, eu controlez, eu răspund", „Prietenul noului venit in întreprindere", „Cea mai bună și gospodărită unitate", „Fiecare inginer și tehnician să rezolve o problemă cu care se confruntă întreprinderea", „Proiectarea — pe baza concepției proprii" etc. O situație de apreciat. Păcat numai că organizația de partid n-a întreprins nimic pentru ca cel ce citesc panoul să afle și ce rezultate s-au obținut prin aplicarea respectivelor inițiative. (Maria Baboian).
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VIZITA DE LUCRU ÎN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

în timpul vizitei la întreprinderea de construcții de mașini din Caransebeș

(Urmare din pag. a Il-a)Producția de oțel, care in anul 1971 era de 256 000 tone, va reprezenta in acest an 512 000 tone oțeluri-carbon de calitate, iar producția de laminate a crescut la 628 000 tone, anul acesta, față de 353 000 tone in 1971. Secretarul general al partidului a fost informat, de asemenea, despre asimilarea a 10 profile, ceea ce a permis reducerea substanțială a importurilor, despre acțiunea de autodotare, ca și despre faptul că, prin măsurile de dezvoltare, modernizare și introducere a progresului tehnic, aici se realizează o productivitate a muncii de 504 000 lei pe om al liiuncii, repfezentind cel mai inalt nivel de productivitate din industria județului. Prin darea in funcțiune a noilor obiective, 1 500 de localnici de pe Valea Bistrei au fost cuprinși in rindul personalului muncitor.Se vizitează apoi noua oțelârie e- lectrică. Tovarășul Nicolae Ceaușescu asistă la turnarea unei șarje de oțel. Prin sticla de cobalt urmărește șuvoiul incandescent și apoi firele de oțel lichid care se toarnă in cristali- zoare de către echipa maistrului Nicolae Jugănaru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează apoi laminorul de profile speciale — primul laminor realizat in întregime in țara noastră. Examinind modul in care este folosit spațiul construit și desfășurarea procesului tehnologic, secretarul general al partidului atrage atenția asupra soluțiilor aplicate care nu se dovedesc a fi dintre cele mai judicioase, cere să fie aduse corecturi prin instalarea pe același spațiu a unei linii suplimentare de laminare, pentru ca suprafața construită să fie folosită în scop productiv și nu pentru depozitarea de țagle, pentru ca procesul tehnologic să se desfășoare continuu — pe această cale urmînd să fie sporită capacitatea de producție, să se economisească combustibil și să se realizeze un important ciștig de timp productiv.In această ambianță de lucru, de analize exigente, secretarul general al partidului iși ia rămas bun de la sutele de oțelari, Iaminoriști veniți să-l întimpine in această nouă vizită de lucru.Elicopterul prezidențial se îndreaptă apoi spre Reșița, puternică citadelă muncitorească, cu Îndelungate și glorioase tradiții de luptă revoluționară, străveche vatră a siderurgiei românești. Destinul acestui oraș industrial — ca și al celorlalte așezări ale țării — și-a găsit deplină împlinire în anii noștri, cînd în fața Reșiței s-a deschis orizontul luminos al dezvoltării socialiste. Fostele capacități de producție au fost reconstruite din mers și modernizate, s-au ridicat furnale noi, un complex de turnătorii de fontă și oțel, întreprinderi constructoare de mașini, noi ansambluri de locuințe și edificii social- culturale. Reșiței i-au fost încredințate sarcini de deosebită răspundere în opera de industrializare inițiată și condusă de partid. Oamenii muncii reșițeni, a căror viață s-a schimbat din temelii, s-au situat la înălțimea acestor răspunderi, punînd în slujba progresului economiei naționale, a înfloririi patriei totul — măiestria ciștigată de-a lungul generațiilor, abnegația, devotamentul față de cauza socialistă. Siderurgiștii și constructorii de mașini de aici continuă să se afle, prin înfăptuiri de seamă, în primele rînduri, pentru realizarea hotărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R. Reșița realizează astăzi peste 9 la sută din producția de fontă a țării și a- proape 10 la sută din cea de oțel. Ea asigură întreaga producție de motoare diesel pentru tracțiune feroviară, și de motoare navale. Crește, în același timp producția de laminate, de hidroagregate și mașihi electrice a unităților reșițene.Iată temeiurile adînci pentru care reintilnirea cu tovarășul Nicolae Ceaușescu a umplut de bucurie inimile locuitorilor Reșiței — români, germani, sirbi, maghiari și de alte naționalități — care trăiesc și muncesc înfrățiți în această cetate a metalurgiei românești. Ei și-au reafirmat, direct și cald, dragostea și recunoștința fierbinte pe care le nutresc față de secretarul general al partidului, pentru grija statornică manifestată

față de propășirea orașului și județului lor, pentru activitatea neobosită consacrată progresului neîntrerupt al patriei, fericirii și bunăstării întregii națiuni, creșterii rolului și prestigiului României în lume....Decolînd de la Oțelul Roșu, elicopterul prezidențial aterizează, după puține minute de zbor, pe stadionul din Reșița. Primul secretar al Comitetului municipal Reșița al P.C.R.. Aurel Lascu, a urat tovarășului Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului un călduros bun-venit.Este intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece apoi în revistă compania de onoare alcătuită din ostași ai forțelor• noastre armate, membri ai gărzilor- patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei.Pensionarul Traian Cercega, membru de partid cu stagiu din ilegalitate, fost muncitor al Reșiței, se a- propie, însoțit de două tinere în costume naționale, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, rugîndu-1 să guste din plinea ospitalității, din ploștile cu vin. Tineri muncitori, pionieri și șoimi ai patriei oferă buchete de flori. Mulțimea scandează îndelung, din inimă, numele partidului și al secretarului său general: „Ceaușescu- P.C.R. !“.în uralele și ovațiile celor prezență, coloana de mașini părăsește stadionul, îndreptîndu-se spre centrul orașului. Pe frontispiciul clădirilor flutură drapele roșii și tricolore. In în- timpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu au venit mii și mii de reșițeni care il aclamă cu însuflețire. Din mașina deschisă, secretarul general al partidului răspunde cu prietenie manifestărilor entuziaste ale populației.Vizita in municipiul Reșița începe la una din cele mai noi și mai moderne capacități industriale ce se construiește in cadrul combinatului siderurgic — LAMINORUL DE- 
GROSISOR Șl DE SEMIFA
BRICATE. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat de ministrul industriei metalurgice, Neculai A- gachi, de directorul general al Centralei siderurgice Reșița, Constantin Savu, de specialiști și muncitori. Dialogul de lucru se desfășoară în fața unor machete și grafice. In centrul analizei se află probleme esențiale ale dezvoltării actuale și de perspectivă a combinatului siderurgic. Gazdele arată că această mare unitate industrială s-a extins și modernizat continuu, devenind un furnizor de seamă de oțeluri și laminate de calitate superioară. Colectivul combinatului raportează că indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor anterioare se transpun cu succes în viață, determinind creșterea și diversificarea producției, sporirea eficienței economice a activității productive. Din anul 1971 s-au realizat, peste plan, aproape 151000 tone fontă, peste 137 000 tone oțel și mai mult de 151 000 tone de laminate. Sint relevate și rezultatele obținute pe linia autoutilă- rii, ridicării productivității muncii, reducerii consumului de metal, combustibil și energie electrică, a diminuării importurilor și creșterii contribuției combinatului la exportul românesc.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt invitați să viziteze laminorul degrosisor și de semifabricate, important obiectiv al industriei noastre siderurgice, construit la indicația secretarului general al partidului. Un prim popas se face in sala mașinilor, după care se intră în hala laminorului, unde tovarășul Nicolae Ceaușescu urmărește procesul de laminare la prima cajă de 950 mm, aflată în probe. Ministrul industriei metalurgice, împreună cu cadrele de conducere ale combinatului, informează despre performanțele acestui agregat complex, proiectat și realizat de specialiștii români. Odată cu atingerea parametrilor proiectați, noul laminor va asigura integrarea producției combinatului siderurgic reșițean, prelucrind Integral oțelul produs 

aici. Tehnologiile vor permite ridicarea cu 5 la sută a coeficientului de scoatere a metalului din tona de oțel- lingou, față de nivelul actual. In timpul vizitei sînt examinate și alte aspecte ale dezvoltării capacităților de laminare, în vederea creșterii și diversificării producției.Apreciind eforturile depuse pentru realizarea noului laminor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii ministerului, centralei de resort, constructorilor să intensifice activitatea pentru punerea in funcțiune a întregii capacități de producție a acestui obiectiv siderurgic. Secretarul general al partidului a indicat, in același timp, să se studieze posibilitatea completării gamei sortimentale prevăzute inițial cu noi tipo- dimensiuni de țagle pentru țevi speciale destinate forajului la mari adin- cimi și pentru șine de cale ferată.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost apoi oaspetele puternicului detașament muncitoresc de la ÎNTRE
PRINDEREA DE CONS
TRUCȚII DE MAȘINI REȘIȚA, una dintre marile unități de profil din țara noastră, care a cunoscut în ultimul deceniu o puternică dezvoltare și modernizare. La baza acestei evoluții s-au aflat indicațiile și orientările date de secretarul general al partidului cu prilejul precedentei vizite, precum și sarcinile de mare răspundere ce revin județului Caraș- Severin in crearea unei moderne unități industriale care să contribuie, prin realizarea unor produse de înaltă tehnicitate și complexitate, la îndeplinirea unor programe prioritare ale economiei naționale. în această unitate se produc agregate hidroenergetice, utilaje metalurgice, motoare electrice mari și speciale, motoare diesel de tracțiune și diesel navale.Sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu la marea uzină a fost salutată cu deosebită satisfacție de colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de aici. Dind glas bucuriei de a-1 avea din nou în mijlocul lor pe secretarul general al partidului, directorul întreprinderii, Alexandru Bitang, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros bun-venit.Vizita secretarului general al partidului a început la noua secție de motoare diesel navale, unde gazdele înfățișează evoluția întreprinderii, dinamica principalilor indicatori economici, preocupările pentru înfăptuirea sarcinilor impuse de realizarea unor produse de primă necesitate pentru o serie de ramuri industriale. Se relevă, astfel, că, în urma lucrărilor de investiții, uzina reșițeană și-a asigurat o puternică bază materială, fapt care a permis trecerea la modernizarea întreprinderii și a produselor sale. Această orientare se regăsește cu precădere în creșterea, față de anul 1970, de aproape două ori a producției industriale, precum și în sporirea ponderii produselor noi și modernizate. Aici se realizează turbine și generatoare cu puteri pînă la 178 MW, care echipează hidrocentralele de pe Olt și Dunăre, utilaje tehnologice pentru industria metalurgică și chimică, motoarele diesel navale, cu o putere de 6 000 — 30 000 C.P., motoarele diesel feroviare de la 1 250 la 4 000 C.P. în discuția pe care secretarul general al partidului o are cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, cu specialiștii uzinei sînt analizate programele de dezvoltare a producției a- cestor agregate, utilaje și motoare, precum și problema asimilării și integrării în fabricație a tuturor an- samblelor, subansamblelor și reperelor componente ale acestor produse de tehnicitate deosebită. Se relevă, în acest context, necesitatea ca, pe baza experienței cîștigate de acest colectiv și a intensificării cercetării proprii, să se diversifice gama utilajelor și agregatelor solicitate de marile obiective hidroenergetice aflate în construcție, cum sînt Porțile de Fier II, Complexul Turnu Măgurele- Nicopole, Canalul Dunărea-Marea Neagră. în acest cadru sînt prezentate rezultatele cercetărilor și proiectărilor recente ale institutului de specialitate din localitate. Rețin atenția, de asemenea, preocupările pentru valorificarea resurselor secundare hi

droenergetice, în care scop s-a creat o gamă largă de microagregate de concepție proprie.Sînt prezentate apoi cele două mari familii de motoare diesel pentru transportul feroviar și pentru propulsie navală — lente și semirapide — utilaje construite pentru prima oară în țară. Gama acestor agregate cuprinde motoarele cu 6 și 8 cilindri, avînd o putere de 6 330 și 8 440 CP, și motoarele navale semirapide și lente cu variante între 6 și 18 cilindri, dezvoltînd o putere de 3 750, 11 250, 20 000 și 30 000 CP. Reține a- tenția tovarășului Nicolae Ceaușescu motorul de 30 000 CP, destinat să e- chipeze nave de 150 000 tone, care impresionează nu numai prin performanțele sale deosebite, ci și prin dimensiunile sale egale eu ale unui bloc cu trei niveluri. Prin realizarea acestei game variate de motoare, industria noastră constructoare de mașini asigură dotarea flotei maritime și oceanice și, implicit, înfăptuirea programului de construcții navale al țării noastre. în momentul în care se străbatea hala de montaj, constructorii reșițeni executau montajul a- cestui agregat, precum și probele tehnologice ale motoarelor de 20 000 CP și de 8 400 CP.Secretarul general al partidului a avut cuvinte de înaltă apreciere pentru realizările colectivului uzinei, care constituie o adevărată demonstrație a inteligenței și forței tehnice a constructorilor de mașini din Reșița. Secretarul, general al partidului a cerut, în același timp, constructorilor de mașini de aici să acționeze pentru diversificarea gamei de motoare solicitate de industria navală și de transportul feroviar, precum și a celor destinate instalațiilor de foraj marin și terestru sau de alte necesități ale economiei. Totodată, a fost reliefată necesitatea intensificării eforturilor în vederea asimilării și integrării in fabricație a tuturor ansamblelor, subansamblelor și reperelor motoarelor realizate. O problemă de mare actualitate pentru colectivul întreprinderii, subliniată în cadrul discuției, a fost valorificarea superioară a metalului, prin reducerea greutății specifice a produselor, precum și prin realizarea de produse cu performanțe tehnico- funcționale tot mai ridicate. De asemenea, au fost evidențiate preocupările pentru sporirea productivității muncii, printr-o dotare și modernizare corespunzătoare a capacităților de producție.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat întregul colectiv de muncitori, ingineri, tehnicieni, proiectant! și cercetători pentru deosebitele lor realizări și le-a urat noi succese în îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce le revin in înfăptuirea programelor prioritare ale economiei naționale.Gazdele au mulțumit secretarului general al partidului pentru indicațiile și orientările formulate cu acest prilej și s-au angajat să nu precupețească nici un efort pentru a le transpune în viață.Părăsind uzina, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut edililor municipiului ca această zonă a Reșiței, unde, de o parte a Birzavei, se află întreprinderea de construcții de mașini, iar de cealaltă parte vechiul oraș, să fie Sistematizată în concordanță și pe măsura marilor realizări socialiste. în acest scop s-a indicat să fie elaborate planurile de sistematizare, avîndu-se în vedere posibilitatea construirii unui modern ansamblu civic care să beneficieze de spațiul larg al unei piețe și să se integreze armonios reliefului în pantă din zona respectivă.In uralele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a îndreptat apoi spre reședința ce i-a fost rezervată în municipiul Reșița. Pe întregul traseu străbătut a domnit aceeași caldă și entuziastă atmosferă care a caracterizat prima zi a vizitei de lucru a secretarului general al partidului în’ județul Caraș-Severin. Miile de locuitori au ovaționat pentru partid și secretarul său general, exprimînd, din nou, cu putere, sentimentele de profundă dragoste, de recunoștință pentru grija sa permanentă față de dezvoltarea județului și a orașului, pentru progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste.

Fructuos dialog de lucru despre dezvoltarea întreprinderii „Oțelul roșu"

La laminorul degrosisor și de semifabricate — nou obiectiv Industrial al combinatului siderurgic reșițean

Imagini din timpul vizitei la întreprinderea de construcții de mașini din Reșița
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ȘCOALA
la începutul unei noi etape 

în educarea comunistă a tineretului

PREMIERELE 
UNUI FESTIVAL

Pășim în al cincilea an cind școlile ..-de toate gradele iși deschid porțile sub semnul înaltelor cerințe puse de Congresul al XI-lea, de conducerea partidului, vizînd îmbinarea învăță- mîntului cu producția și cercetarea, legarea strinsă a școlii de viață, de o- biectivele construcției socialiste in România. Menit să asigure maselor largi ale poporului un înalt nivel de cultură și solidă instruire tehnică și științifică, o educație cetățenească și politico-ideologică înaintată, pe baza concepției materialist-dialectice, în- vățămîntul este chemat să contribuie în tot mai mare măsură la formarea și pregătirea cadrelor necesare făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înfloririi națiunii noastre socialiste.In acest spirit, mobilizați de expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1977 care a dezbătut și aprobat măsurile de perfecționare a învățămin- tului liceal, profesional și superior, cadrele didactice și factorii de răspundere din invățămînt, conștienți de înalta misiune ce le revine, au desfășurat 0 amplă activitate pentru a realiza la un inalt nivel calitativ sarcinile puse in fața noastră de conducerea partidului. Experiența dobindltă ne-a permis ca, prin eforturi susținute, să putem pregăti deschiderea in bune condiții a noului an 1978—1979 și să asigurăm, așa cum a cerut Conferința Națională a partidului din decembrie 1977, pentru toate domeniile de activitate, ca pe primul plan să se situeze calitatea muncii noastre. Grăitor pentru progresul ce se înregistrează este faptul că în învățămintul preșcolar vor fi cuprinși 830 000 de copii, iar în învățămintul primar și gimnazial sint create condiții pentru școlarizarea a 3 600 000 de elevi. în total, in noul an de invățămînt 1978— 1979 vor frecventa grădinițele, școlile și facultățile peste 5 900 000 de copii, elevi și studenți, ceea ce reprezintă mai mult de 27 la sută din populația țârii.Conducîndu-ne după indicațiile tovarășului secretar general al partidului, care la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1977 arăta că acum „esențialul constă in efortul de îmbunătățire a conținutului învățămintului, de ridicare a nivelului său științific și legare tot mai strinsă de producție și viață", în prezent, preocupările noastre majore sint orientate spre modernizarea și perfecționarea procesului de invățămint, spre reflectarea și incorporarea mai deplină a schimbărilor revoluționare pe care le cunoaște societatea românească, precum și a tot ceea ce este mai valoros îp ampla desfășurare a revoluției tehnico-știin- țifice contemporane. Pornind de la premisa că elevii și , studenții pe care-i pregătește școala astăzi vor lucra pentru înfăptuirea viitoarelor noastre planuri cincinale, ne străduim să le as'igurăm cunoștințele fundamentale, tehnice și științifice, pentru a putea face față cu deplină eficiență cerințelor deceniilor următoare. Astfel, pregătirea elevilor din licee se realizează prin asigurarea unui conținut adecvat la disciplinele de bază (matematică, fizică, chimie, biologie, limba română, geografie, istorie), la celelalte discipline de cultură tehnică generală, precum și practica productivă. La învățămintul superior au fost reexaminate, într-o amplă activitate colectivă, în comisii de specialiști, toate planurile de invățămînt și adaptate la noile structuri ale anului universitar. Cu acest prilej s-au imbunătățit pregăti

rea economică și de organizare a întreprinderilor în invățămintul tehnic și agronomic, pregătirea de matematică, fizică, chimie la învățămintul tehnic, pregătirea tehnologică la invățămintul tehnic și economic, pregătirea in domeniul normării consumurilor, planificării cheltuielilor de producție, calculației și evidenței moderne a costurilor — la profilul economic, precum și pregătirea studenților in domeniul biologiei, fizicii, medicinii etc.Au fost elaborate, cu participarea largă a specialiștilor din invățămînt, cercetare și producție, intr-o concepție unitară, programele pe ani de studii la disciplinele de limba română, matematică, chimie, biologie, științe sociale, cit și la celelalte discipline. Pentru învățămintul superior s-a stabilit ca prin perfecționările care se aduc programelor analitice să se adîncească procesul învățămîn- tulul integrat, să se coreleze mai bine disciplinele de pregătire fundamentală cu programele disciplinelor de cultură tehnică generală, precum și cu disciplinele de specialitate și de pregătire practică.S-au luat măsuri pentru asigurarea
Suzana GADEA

ministrul educației și învâțâmîntului

manualelor și cursurilor necesare potrivit planurilor și programelor de invățămînt. Producția de carte școlară și universitară planificată pentru 1978 prevede tipărirea a 10-13 titluri, intr-un tiraj de 32 503 mii exemplare. Dintre acestea peste 240 de titluri sint în limbile naționalităților conlocuitoare. în anul școlar 1978—1979 urmează a fi distribuite gratuit elevilor din învățămintul primar, gimnazial, liceal și profesional peste 31,5 milioane manuale.Esențial in înfăptuirea unui învă- țămînt cu un conținut de calitate ră- mine in continuare legarea sa de cercetarea științifică și de producție. în realizarea procesului de integrare a învățămintului cu cercetarea și producția, cadrele didactice au beneficiat permanent de prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a oferit școlii de toate gradele, elevilor și studenților posibilitatea să cunoască știința nu numai ca un produs finit, prin intermediul disciplinei de studiu, ci și ca un proces in continuă devenire, restructurat prin noi descoperiri care se relevă de la o etapă la alta. Ca urmare a acelorași prețioase indicații, integrarea a creeat Învățămintului posibilitatea de a valorifica continuu capacitățile de cunoaștere ale elevilor și studenților, spiritul de observație, investigație și gîndirea creatoare, precum și posibilitatea însușirii și practicării încă din școală a unei meserii, pentru a se răspunde astfel, intr-un timp scurt, cerințelor producției. De aceea, o serie de măsuri care vor fi aplicate în noul an, in școli și facultăți, vizează mai buna organizare a instruirii practice, introducerea unei discipline mai ferme, ținută corectă, întărirea activității de educare a elevilor și studenților prin muncă și pentru muncă.Pentru transpunerea în viață a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la adincirea procesului de integrare a invățămin- tului superior cu producția și cercetarea științifică, senatele, consiliile profesorale de facultate și catedrele

au revizuit și îmbunătățit programele de instruire practică, iar împreună cu întreprinderile economice și unitățile social-culturale au stabilit măsuri și acțiuni prin care se precizează mai bine obiectivele activităților de integrare, nomenclatorul produselor și activităților specifice profilelor. în corelație cu scopul instructiv-educativ și utilizarea rațională a forței de muncă. S-au conturat mai precis responsabilitățile unităților în care se desfășoară activitățile productive și condițiile de asigurare a spațiilor de lucru, de aprovizionare și încadrare cu personal permanent. Se are în vedere ca studenții din anii mari să desfășoare activități de proiectare- cercetare la nivelul pregătirii acestora, pentru realizarea unor obiective din planul de dezvoltare economică și socială și se urmărește ca părți din această activitate să devină în mai mare măsură subiecte pentru temele proiectelor de diplomă, care să se finalizeze cu rezultate practice (aparatură, instalații, utilaje, scule, dispozitive, tehnologii de fabricație ș.a.).în vederea asigurării bazei materiale necesare instruirii practice a e- levilor și studenților. Ministerul Educației și învățămintului, împreună cu celelalte ministere și alte organe centrale care au in subordine instituții de invățămînt au acționat pentru completarea dotării tuturor unităților de invățămint, la nivelul haremurilor stabilite.Avem un corp profesoral bun, care aduce o contribuție deosebită la formarea cadrelor de specialitate, la pregătirea lor profesională șl politico-ideologică, dar realizarea întocmai a politicii partidului nostru în domeniul învățămintului, ridicarea continuă a calității procesului instructiv- educativ sint nemijlocit legate de continua pregătire profesională și politico-ideologică a personalului didactic. De aceea, se impune să manifestăm o exigentă sporită față de activitatea profesională, pedagogică, științifică și politică, față de Întreaga muncă a cadrelor didactice cărbra le este încredințată sarcina de mare răspundere socială a educării și formării în spirit comunist a tineretului patriei noastre. Cadrele didactice, e- ducatorii din școlile de toate gradele au datoria să-și îndeplinească exemplar sarcinile și să nu precupețească nici un efort pentru formarea viitorului cetățean, pe deplin înarmat cu cele mai noi cunoștințe științifice, temeinic cunoscător și propagator al ideologiei și politicii partidului nostru.Acum, la începutul acestui an școlar, rememorarea prețioaselor indicații pe care ni le-a dat secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne sporește convingerea că ceea ce am făcut noi, cei care lucrăm în invățămînt, nu s-a ridicat întotdeauna la nivelul cerințelor și nu a contribuit suficient la înlăturarea lipsurilor ce mai există în acest important sector al construcției socialiste. Conștienți de misiunea pe care o avem, precum și de neim- plinirile muncii noastre, ne angajăm în fața partidului să slujim neobosit, stăruitor, disciplinat și cu devotament țara și poporul, pentru îndeplinirea sarcinilor pe care partidul le pune în fața învățămintului în vederea ridicării nivelului teoretic și științific, legării mai strinse de practică, pentru ca invățămintul să-și aducă pe deplin contribuția la formarea unor cadre corespunzătoare cerințelor economice, sociale și culturale a patriei noastre, prin participarea nemijlocită și responsabilă la impetuoasa ei dezvoltare.

între 12 și 30 septembrie, Vasluiul este gazda celei de-a 5-a ediții a Festivalului umorului „Constantin Tănase", organizat de Comitetul de cultură și educație socialistă al acestui județ. Actuala ediție se detașează de cele anterioare — după cum ne-a spus profesorul Dumitru Bran, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă — în primul rînd prin accentuarea interferenței dintre arta amatoare și arta profesionistă. O altă dimensiune a ediției ’78 este dată de participarea tuturor județelor, nu numai cu brigăzi artistice, ci și cu grupuri de interpreți de umor, creații proprii, fotografii, texte și caricaturi pentru cel de-al 3-lea salon național de caricatură. Conferă interes festivalului, în

această nouă ediție, pe lîngă obișnuitele concursuri de interpretare a teatrului, a brigăzilor artistice, grupurilor satirice și a interpreților individuali, la care participă un număr record de artiști amatori manifestări în premieră. Printre noutăți : „Tîr- gul de măști și artă populară", al artiștilor amatori din întreaga țară, consfătuirea pe tema „Rolul satirei și umorului in combaterea mentalităților înapoiate față de muncă și viață, în promovarea principiilor eticii și echității socialiste și comuniste", „Carnavalul veseliei", organizarea celui de al 3-lea salon de caricatură cu concursul Uniunii Artiștilor Plastici, simpozionul „Caracterul educativ al satirei și umorului contemporan", deschiderea bibliotecii umorului, vernisarea expoziției de tipărituri și manuscrise rare „Umorul și satira în scrisul românesc", gala filmului de amatori, acțiuni ale cenaclurilor umoriștilor, „Tudor Mușatescu" — București, din Timișoara și Galați, precum și a cenaclului de pe lingă Asociația scriitorilor București. O notă distinctă, o dau proporțiile acestui festival, ce include și localități urbane și rurale, prin șezători literare, spectacole ale teatrelor dramatice și muzicale, precum și manifestări susținute de formații și interpreți care participă la concursurile festivalului.Originala inițiativă a vasluienilor reunește și în acest an colective artistice aie primei scene românești, personalități ale asociațiilor de creație din țară. (Crăciun Lăluci).
IN MAGAZINE: uniforme școlare 

pentru toți eleviiAproximativ 5 milioane de școlari și preșcolari se pregătesc pentru a păși, din nou, pragul grădinițelor, școlilor, liceelor. Procurarea uniformelor ocupă un loc important : unii o îmbracă pentru prima oară, alții au crescut și nu-i mai încap costumele de anul trecut sau, trecînd in alt ciclu școlar, trebuie să-și schimbe și uniforma. Printr-o strinsă colaborare cu intreprlnderile producătoare, comerțul a asigurat cantități sporite față de desfacerile din anul trecut. Peste 11 milioane de piese de uniformă au fost produse și livrate comerțului : rochițe, șorțu- lețe, sarafane, costume, uniforme de pionieri etc. Dintre ele nu lipsesc. firește, noile uniforme pentru șoimii patriei — preșcolari și școlari din clasa I. Alături de piesele de îmbrăcăminte ce compun uniforma s-a avut in vedere o bună aprovizionare și cu alte mărfuri necesare echipării celor mici pentru școală : ciorapi, șosete, ghete, pantofi, diferite accesorii — insigne, ecusoane, bascuri, centuri și altele. Trebuie remarcate unele îmbunătățiri în ce privește materia primă din care sint confecționate uniformele școlare. De pildă, zefirul in carouri din care se făceau bluzele și rochițele și care se șifona la purtare a fost înlocuit cu terocelul „Irinel" (se spală ușor și nu se calcă, iar mamele, desigur, îl vor aprecia). în aceeași categorie de mărfuri se numără și uniformele școlare realizate din tricoturi sintetice, apreciate pentru condițiile ușoare de întreținere.Pentru evitarea aglomerației din magazine, comerțul a oferit, in a-

cest an. uniforme încă de la 1 iulie, măsură dublată și de sporirea punctelor de desfacere prin înființarea unor unități sezoniere. Pentru școlarii care prezintă conformații fizice deosebite funcționează unități de preluare a comenzilor. In Capitală, astfel de unități există la magazinele „Unirea", „Victoria", „Romarta", în str. Lipscani nr. 55. (Rodica Șerban).
IN LIBRĂRII: cărți și caiete 

pentru toate vîrsteleCa in fiecare an, în ziua redeschiderii școlilor toți elevii, de la cei care anul acesta trec pragul primei clase și pină la cei din ultima clasă liceală, vor găsi așezat cu grijă și dragoste pe bănci întregul set al manualelor școlare.în același timp, toate librăriile din țară sint aprovizionate cu mari cantități din întreaga gamă de rechizite școlare necesare elevilor. Spre exemplu, numai librăriile bucureștene dispun de 7 milioane de caiete de diverse tipuri, 400 mii blocuri de desen, 700 de mii creioane, 150 de mii de compasuri. 200 de mii stilouri, peste 800 de mii co

perte de p.v.c., 250 de mii de acuarele, peste 100 de mii de ghiozdane etc. Față de anul trecut aprovizionarea cu rechizite școlare a crescut cu circa 50 la sută.De la 16 septembrie începe difuzarea manualelor școlare pentru elevii din invățămintul seral și fără frecvență, învățămintul profesional, precum și pentru elevii care și-au descompletat setul de manuale primit. în Capitală 28 de unități oferă spre difuzare această categorie de manuale. în fiecare librărie se găsesc listele cu adresele acestor magazine.

Valoroase lucrări
de critică și istorie literară 

dedicate clasicilorUn studiu paralel între două personaje-simbol — Ulysse și Don Quijote — deschide noul volum de eseuri (apărut la editura „Junimea") al criticului și istoricului literar ieșean, profesorul Constantin Cio- praga. Aparent, eseul introductiv ne îndreaptă spre zona comparatistă a literaturii universale, din care extrage o serie de semnificații cu valoare tipologică. Desigur, acest preambul de o desăvîrșită articulație estetică și intelectuală este mai mult un pro domo astfel realizat incit să explice. la nivel axiologic, orientarea de ansamblu (nu numai in lucrarea de față) a întregii gindiri critice a autorului, încrederea nelimitată arătată cuvîntu- lui : „Scrisul poate fi voluptate, expansiune, mod de existență. Din cuvinte au luat ființă Ulysse și Don Quijote, care n-au existat..." De aici ne este ușor de înțeles felul în care criticul iși definește profesia : „în fața paginii albe, scriitorul (și implicit criticul — n.n.), trăind în tensiune, e pe rînd Ulysse și Don Quijote... Ne referim la scriitorii de profil grav..."„Poezia și cuvintele" este un eseu prin care se caută coordonatele definitorii ale poeziei moderne, așa cum au fost exprimate de marii creatori sau cum pot fi extrase din opere reprezenta
Dumitru Micu. autorul unor cărți de referință în critica noastră contemporană — își scrie pînă și notele, recenziile, cu acribia reclamată de lucrările de largă respirație, atent la cuvînt, ia compoziție, ton, nuanță, fără a mai vorbi de informație, întotdeauna de o mare bogăție.Volumul său, intitulat nepretențios Lecturi și păreri, apărut la editura „Dacia", exprimă foarte exact ce vrea și reușește să fie cartea : o suită de propuneri de lectura — la capătul cărora se încheagă noi ipostaze ale operei unor scriitori, exprimate în judecăți de valoare purtînd amprenta unei personalități ce știe să spună, fie și lucruri de multe ori știute, ca și cînd ar fi rostite pentru întâia oară.Pentru Dumitru Micu, Slavici este „un Balzac al satului ardelean". Nici nu putea fi închipuită o definiție mai exactă a- plicată autorului Mărci. Fiindcă, parafrazîndu-1 pe Engels, am spune și despre Vigurosul nostru prozator că din opera lui se învață „mai mult decît din toți istoricii, economiștii de profesie ai epocii luați laolaltă", scrierile sale valorind,

tive ale literaturii universale. Elementul original al acestor cugetări preliminare trebuie căutat în faptul, de cea mai mare importanță, al situării literaturii românești in context universal. Fiindcă pentru autorul lucrării de referință „Personalitatea literaturii române", creația noastră originală oferă acel suport va-

mărturisirilor despre „e- sența poeziei". Eseul reprezentativ al acestui ciclu ne apare însă „Poetul și condiția umană", închinat lui Blaga. Seducătoare în substanță, înnoitoare prin articulații, privirea criticului nu ne impune o dimensiune creatoare de mult recunoscută, ci indică sensul major de evoluție al
Constantin CIOPRAGA,

„intre Ulysse și Don Quijote"
loric inconfundabil, capabil să intre nu numai în competiție cu alte creații, ci să devină de neocolit in orice exegeză cu pretenții științifice.Galeria poeților frecventați. destul de restrânsă dacă ne referim la panorama literaturii noastre, are însă o distinctă și severă alcătuire. La începutul ei se situează poetul „Luceafărului", pe care criticul îl cercetează din perspectivă morfologică, realizind un personal inventar al motivelor. Ar- ghezi este văzut prin „Ultimele cuvinte potrivite", etapă a recapitulării și a
informînd cît „o istorie realistă" a societății românești din Transilvania ultimelor decenii ale secolului trecut. Criticul face relația intre eroii literaturii lui Slavici și aceia ai altor mari prozatori români, observînd, bunăoară, că personajele celui dinții nu parvin prin

literaturii noastre ilustrat de mari creatori. De aceea ni se pare firească, pe linia unui echilibru nealterat al judecăților axiologice, încheierea criticului : „Ca exponent al unui popor cu antecedente daco- trace pierdute în noaptea vechimii (...), Blaga. încărcat de mitologie, nu e un solitar, dimpotrivă se situează — cu nuanțe proprii — in compania lui Emi- nescu și Sadoveanu".Călătoria în spațiul liricii noastre se întregește cu succinte portretizări făcute poeziei lui Bacovia, Al. Philippide. Emil Botta. Eugen Jebeleanu. Ion Vi

nes sau mai tinerilor Geo Dumitrescu, Ștefan Aug. Doinaș sau Nichita Stănes- cu, tot atitea repere de gust și călăuze în formarea gustului pentru poezia autentică.Din ciclul „înțelesuri constructive", cuprinzînd eseuri pe teme diferite, reținem. pentru investigația cuprinzătoare, studiul „Perspectivele prozei istorice". Locul central il ocupă analiza operei sadoveniene de această natură, dar ambiția istoricului literar este de a cuprinde fenomenul in întregime. Alături de romanele lui Camil Petrescu, Eugen Barbu, Marin Preda. Laurențiu Ful- ga, este trecută în revistă aproape toată producția, a- bundentă, care a generat nu o dată șl maculatură. Eleganta distinsă a criticului operînd. cel puțin aici, nediferențiat, ne ajută mai puțin decît ne o- bișnuise să facem distincția necesară intre opera autentică și clișeu.Eseurile lui Constantin Ciopraga răspund exigențelor actuale ale culturii. nevoii de a comunica printr-o rescriere curajoasă a istoriei literare. Cărțile sale oferă, împreună cu o amplă informare, autentice pagini de izbinzi aie scrisului frumos.
Emil VASILESCU

va fi „romanticul", iar la Zaharia Stancu va remarca „dimensiunea tragicului".De ce este Delavrancea un „romantic" ? Fiindcă : „Sentimentul (...), dotat cu o imaginație prodigioasă, înclinat spre reverie, atras de pitoresc, de culoare, temperament
Dumitru MICU:

„Lecturi și păreri"
mijloace tenebroase, precum un Tănase Scatiu, ori recurgînd la „matrapaz- licuri levantine", ca „miticii" lui Caragiale. într-ade- văr, un popa Tanda ori Huțu sau Ghiță sint mai ales de o tenacitate uluitoare și te duc cu gîndul la creații balzaciene cunoscute — păstrînd, firește, proporțiile.D. Micu găsește repede și ușor (cel puțin în aparență !) nota specifică a' scriitorilor asupra cărora se o- prește. Astfel, Delavrancea

— într-un cuvînt — liric, potențat și orientat de un mare talent oratoric, scriitorul Vede enorm și tendențios, producând sau peisaje feerice, traversate de ființe angelice, sau tablouri in care sînt dezvăluite turpitudini ale vieții în expresia lor extremă". Creatorul lui Hagi Tudose, al dramelor istorice, al povestirilor și schițelor care au îneîntat și însuflețit generații „practică în fapt" romantismul, „chiar atunci cînd crede a se găsi la anti

podul lui", el fiind, structural, un romantic, precum mai toți autorii munteni. Cît despre Stancu — întreaga lui creație, în proză in special, respiră năduful „desculților", dimensiunea tragică, mioritică a existenței acestora, el fiind, cum îl numește D. Micu, un „cronicar și rapsod al unei anumite lumi și e- poci", cărțile lui evocînd „eposul nostru popular".însemnări pertinente șl pătrunzătoare despre opera lui Vasile Pârvan, despre Eminescu ori D. Anghel, Grigore Alexandrescu și Caragiale, Arghezi, Agârbi- ceanu, G. Călinescu ori Camil Petrescu și alții încă — pînă la tineri autori de astăzi — aduc sugestii utile, completează ceea ce știm despre scriitorii noștri din alte perspective. Suita de articole privind critica literară și funcțiile, moralitatea ei, nu reîntemeiază, desigur, disciplina, dar împrospătează și ordonează în mintea cititorului idei prețioase — despre autori, cărți, probleme ale literaturii, culturii românești din- totdeauna.
Hristu 
CÂNDROVEANU

Premiile concursului 
de scenarii pentru 

tineretConcursul de scenarii de film inspirate din munca și viața tineretului României socialiste, organizat de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist și Consiliul Culturii și E- ducației Socialiste în cadrul larg, stimulativ, al Festivalului național „Cîntarea României", și-a desemnat recent ciștigătorii.Juriul acestei prime ediții a concursului a decernat premii scenariilor „Solstițiul", „în care parte a zilei" și „Echipajul de pe Feriga". Creațiile premiate au fost selectate din 106 lucrări aparținind unor tineri muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți din Întreaga țară. (Agerpres). ,

tv
PROGRAMELE 1 șl 1

In jurul orei 12,3# — Transmisiu
ne directă de la Reșița : Aduna
rea populară organizată cu pri
lejul vizitei de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in județul Ca
raș-Severin

16,00 Telex
10.05 Teleșcoală
16.30 Corespondenții județeni transmit...
16,45 Pentru timpul dv. liber
17,00 Mereu înainte ! Cintece patriotice 

in interpretarea corului ansam
blului artistic „Doina" al Arma
tei

17.20 Consultații juridice
17.40 România pitorească
18.10 Fotbal Internațional. (Rezumatele 

meciurilor disputate in primul tur 
al cupelor europene inter-cluburi)

18.40 Carnet de scriitor
19,05 Film serial pentru copii : Slndbad 

marinarul. (Episodul 6)
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei In economie
20.20 Ora tineretului
21.20 Emisiune de cintece șl versuri
22.10 Film documentar
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Concertul Orchestrei simfonice șl 
al corului Radlotelevlziunii. Con
cert Debussy — Ravel.

21.20 Telex
21,25 Un fapt văzut de aproape
21,45 Emisiune de știință

cinema

C.E.C.: O FORMĂ AVANTAJOASĂ 
DE ECONOMISIRE - DEPUNERILE 
PE BAZĂ DE CONSIMȚĂMÎNT SCRISEste o realitate faptul că. pe zi ce trece, cresc posibilitățile oamenilor muncii de la orașe și sate de a aloca o parte din veniturile lor pentru procurarea unor bunuri de valoare ridicată și cu durată îndelungată de folosință, precum și de a-și spori depunerile la Casa de Economii și Consemnațiuni. în calitate de depunători, ei se bucură de garanția statului asupra sumelor depuse, a dobinzilor și cîștigU- rilor obținute ; păstrarea secretului privind numele depunătorilor și operațiile efectuate ; sporirea sumelor economisite prin dobinzi și ciștiguri.Venind în întîmpinarea dorințelor și preferințelor populației, Casa de Economii și Consemnațiuni pune la dispoziția acesteia o gamă variată de instrumente și forme de economisire, printre care și depunerile pe bază de coiisimțămint scris.Cei care doresc să folosească depunerile pe bază de consimțămînt scris completează un formular prin care solicită întreprinderii sau instituției la care lucrează să li se depună la C.E.C. — chenzinal sau lunar, total sau parțial — retribuția bănească.

Sumele pe care depunătorii consimt să le depună la C.E.C. sint înscrise în libretul de economii de către unitățile C.E.C. la care_ s-a virat depunerea. Pentru depunătorii care au cont personal la C.E.C., înscrierea sumei in cont se face din oficiu de către unitatea C.E.C. la care este deschis.Operațiile de restituiri din sumele depuse prin virament pe bază de consimțămînt scris șe pot efectua la ghișeul C.E.C. din întreprinderea sau instituția la care lucrează depunătorul sau la oricare unitate C.E.C.La cererea depunătorilor, suma consimțită a fi depusă cu regularitate la C.E.C. poate fi ulterior majorată sau micșorată. De asemenea, se poate revoca oricînd consimță- mîntul dat, deoarece toate depunerile la C.E.C. au caracter strict voluntar.Extins în cadrul întreprinderilor și instituțiilor, uzinelor, fabricilor șl unităților agricole socialiste din întreaga țară, sistemul de depunere pe bază de consimțămînt scris ajută depunătorii să realizeze o dublă economie : de bani șl de timp.

Potrivit unei frumoase Iniția
tive, Muzeul satului prezintâ, 
într-un ciclu de lungâ duratâ, 
creatori populari din diverse 
colțuri ale țârii. Unul dintre 
acești autentici mesageri ai co
morilor artei noastre populare 
este și Stepan Ionică din Biniș, 
județul Caraș-Severin, invitat de 
Muzeul satului și de artă popu
lară să prezinte — între 11—17 
septembrie — „tehnologia" unei 
arte milenare, purtată ca o ve
ritabilă ștafetă de-a lungul Isto
riei de generații de meșteri 
populari.

Ceramica lui Stepan Ionică 
— deținător al premiului I în 
faza județeană și al premiului 
II în faza republicană a con
cursului din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" — 
se caracterizează, spun specia
liștii, prin formele și silueta pe 
care le dă obiectului, prin cro
matica sobră de brun roșu a lu
tului ars, cu desene albe, și se 
înscrie în cadrul ceramicii ne
smălțuite, originale și de veche 
tradiție. Foto : S. Cristian

• Al treilea jurămlnt : LUCEA
FĂRUL — 8,45; 11,30; 14,15; 17,15; 
20, la grădină — 19, FESTIVAL — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, FAVO
RIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19.15.
• Curierii diplomatici roșii : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Omul pe care nu trebuie să-I 
uităm : TIMPURI NOI — 0; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Revanșa : PATRIA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20.45,
FEROVIAR — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GRĂDINA DINAMO
— 19,15.
• Orchestra ambulantă : SCALA
— 9; 11,16; 13,45: 16; 18,30; 20.45, 
CAPITOL — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18,15; 20,30, la grădină — 19.30, 
FLAMURA — 11,15; 13,30: 15,45: 
18: 20,15.
• Din nou.„ Disney : FLAMURA
— 9.
• Septembrie ! CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 9,15; 11,30; 13,45; 15,30; Ultima 
cină — 18; 20 : DOINA.
• Soțul meu : EXCELSIOR — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, AURORA — 
9; 11,45; 14.30; 17,15; 20. la gră
dină — 19, TOMIS — 9; 11.45; 14.30: 
17,15; 20, la grădină — 19.
• Avaria 1 BUZEȘTI — 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Aventurile lui Don Juan : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• întoarcerea proscrișilor : BU- 
CEGI — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,30; 
19,45. la grădină — 19,15.
• Nimeni nu aleargă mereu :
CINEMA STUDIO — 10: 12; 14;
16: 18; 20.
• Un pod prea Îndepărtat : EFO
RIE — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Colonel in rezervă : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Capcana din munți : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20.30,
GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,15, MODERN — 9: 11,15! 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
19.
• Melodii, melodii : COTROCENI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
COSMOS — 16; 18; 20.
• Mark polițistul la Genova :

DACIA — 9: 11,15; 13.30; 15,45;
18: 20.
• Actorul și sălbaticii : VOLGA
— 9; 12; 16; 19.
• O fată aproape cuminte : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 
20.
• O noapte furtunoasă ; PACEA
— 16; 18; 20.
• Corsarul din insulă : LIRA —
15,30; 18; 20, la grădină — 20,
CIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Plopii de la marginea satului : 
FLACARA — 9; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20.
• Umbra păsării în zbor : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20.
• Pentru patrie : PROGRESUL
— 15,30; 19.
• Unde apa e limpede și iarba
verde : ARTA — 9: 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Transamerica Express : MUNCA
— 9; 11,30; 14.45; 17,30; 20.
• Împușcături sub clar de lună : 
POPULAR — 16; 18.
• Pintea : VIITORUL — 15.30;
17,45: 20.
• Visul roz i FERENTARI — 15; 
17,15; 18,30.
• Brigada specială : GRADINA 
FESTIVAL — 19.
• Pirații din metrou : GRĂDINA 
PARC HOTEL — 19,30.
• Ținutul uitat de timp : GRA
DINA BUZEȘTI — 19.30.
• Evadatul : GRADINA TITAN
— 19.30.
• Jandarmul la plimbare : GRA
DINA FLACARA — 19.
• Tentacule : GRADINA ARTA — 
19,30.

teatre
• C.C.E.S. și A.R.I.A. (la Opera 
Română) : Spectacol susținut de 
compania de balet „CULLBERG** a 
Centrului Național de Teatru din 
Suedia — 20.
• Filarmonica ,,George Enescu* 
(Rotonda Ateneului) : Spectacol 
de sunet și lumină. „Mica schuber- 
tiadă" — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Co
moara — 19,30.
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(Urmare din pag. I)N.A.T.O. și a Pactului de la Varșovia. De altfel, chiar la încheierea Tratatului de la Varșovia s-a prevăzut că el iși va înceta activitatea odată cu desființarea Pactului N.A.T.O. In sesiunea de la București, din 1976, s-a afirmat din nou voința statelor participante la Tratatul de la Varșovia de a acționa pentru desființarea concomitentă a celor două pacte. Noi pornim de la faptul că instaurarea unor relații de egalitate, realizarea destinderii în Europa și în întreaga lume trebuie să ducă necondiționat la dispariția pactelor militare, la așezarea relațiilor dintre state pe principii de respect și încredere, care să dea garanție fiecărei națiuni că nu va fi victima nici unei agresiuni’ din afară.In acest sens, consider că schirfibă- rile care au loc în viața internațională, afirmarea cu tot mai multă putere a voinței popoarelor de a pune capăt politicii imperialiste de dominație și dictat, manifestarea ho- tărîrii popoarelor de a-și apăra independența creează condițiile necesare pentru trecerea la desființarea acestor două pacte militare.Desigur, ar fi greu de dat un pronostic asupra perioadei în care se va ajunge la desființarea acestor pacte. Se poate spune însă că desfășurarea vieții mondiale, schimbările ce se produc în lume duc în mod inevitabil la apropierea momentului cînd se va putea trece la desființarea acestor blocuri, ca de altfel a oricăror blocuri militare.ÎNTREBARE : Se spune ade

sea că Estul și Vestul au con
cepții foarte diferite despre des
tindere. Credeți că destinderea 
este un proces reversibil ? Ce 
credeți că ar trebui să insemne 
destinderea ?RĂSPUNS : Fără îndoială că există păreri diferite cu privire la politica de destindere — nu numai între Est și Vest, ci și între alte zone ale lumii, ca de pildă între Sud și Nord — deoarece orînduirile sociale sint diferite și concepțiile cu privire la relațiile internaționale sînt diferite. Cu toate acestea, s-a ajuns la înțelegerea necesității ca relațiile dintre state să fie așezate pe principii de egalitate, de respect al independenței, de nere- curgere la forță și la amenințarea cu forța, pornindu-se de la existența statelor cu orînduiri sociale diferite și de la faptul că această realitate va continua să existe încă multă vreme. Perspectiva politicii de destindere este legată necondiționat de respectarea acestor principii în relațiile dintre state, de necesitatea ca toate țările să acționeze pentru soluționarea problemelor pe calea tratativelor pașnice, renunțîndu-se cu desăvîrși- re la politica de forță, de amenințare cu forța, la amestec, sub orice formă, în treburile interne ale altor state.Ar fi greu de spus că destinderea este ireversibilă atît timp cit nu se renunță cu desăvirșire la vechile practici in viața internațională. Pentru a asigura consolidarea destinderii, întărirea colaborării internaționale și a păcii în lume trebuie făcut totul pentru respectarea în practică a principiilor la care m-am referit. Numai pe această cale se va putea realiza accentuarea destinderii, se va asigura pacea, atît de necesară pentru progresul economic și social al fiecărei națiuni.ÎNTREBARE : Uniunea Sovie
tică a avansat de curind propu
nerea să se retragă trei divizii 
din Europa centrală pentru a 
se ieși din impasul convorbiri
lor de la Viena, care durează 
de cinci ani. Credeți că Vestul 
a luat in suficienta măsură In 
considerare această propunere '!RĂSPUNS : Tratativele de la Viena durează de mult timp. S-au făcut multe propuneri atît de o parte, cit și de alta, fără a se înregistra însă, din păcate, pași concreți in direcția unui acord. Desigur, tratativele de la Viena au prin ele însele un obiectiv limitat ; dar realizarea unei înțelegeri, chiar cu caracter limitat, ar avea îndeosebi o mare însemnătate politică, demonstrînd că este posibil să se întreprindă pași în direcția dezarmării, deschizîndu-se calea abordării mai aprofundate a problemelor dezangajării militare în Europa.Consider ca importante propunerile Uniunii Sovietice. Se poate spune că trecerea la realizarea unui acord pe baza acestor propuneri, cit și pe baza propunerilor țărilor occidentale, este pe deplin posibilă și in interesul nu numai al țărilor participante la tratativele de la Viena, ci al tuturor țărilor europene și, intr-un sens mai larg, al tuturor statelor lumii.Cred că este necesar ca țările occidentale să acorde mai multă atenție acestor propuneri și ca toți par- ticipanții să acționeze pentru realizarea cit mai grabnică a unei înțelegeri. Propunerile făcute de curind la Viena oferă o bază solidă pentru realizarea unui asemenea acord.ÎNTREBARE : Ce se poate 
face pentru a se asigura mai 
multă înțelegere intre statele 
balcanice, intrucit in spatele a- 
parențelor există incă multe

Direcția circulație din Inspectoratul 
general al miliției comunică:în ultima perioadă se înregistrează tot mai multe accidente de circulație soldate cu urmări grave, comise din vina conducătorilor auto recent calificați, ca urmare a deficiențelor existente în pregătirea acestora. Deficiențele în pregătire se referă în principal la : neasigurare la schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers, neadaptarea vitezei în funcție de condițiile de drum și trafic, nepăstrarea unei distanțe de siguranță față de celelalte autovehicule, executarea de depășiri fără o asigurare temeinică etc.în scopul prevenirii accidentelor rutiere comise de această categorie de participanți la trafic, Inspectoratul general al miliției — Direcția circulație a luat măsura ca la examenul de obținerea permisului de conducere accentul să fie pus pe proba de conducere pe traseu, in condiții de trafic intens, pentru a permite o apreciere cît mai exactă a cunoștințelor și aptitudinilor persoanelor examinate.Examenul la practica conducerii autovehiculelor din categoriile B. C sau tractor-rutier va consta din două probe : 

probleme mocnite și nerezolva
te intre ele ?RĂSPUNS : România acordă o mare însemnătate dezvoltării unor relații de prietenie și colaborare cu toate țările din Balcani, realizării unor înțelegeri între aceste state, în diferite domenii de activitate. Aș putea spune că în această privință interesele tuturor țărilor din Balcani, cît și ale țărilor vecine cu a- ceste state pledează pentru dezvoltarea colaborării in cît mai multe domenii.Problemele existente încă între diferite țări din Balcani pot fi soluționate, după părerea mea, pe calea tratativelor. Ele nu vor constitui obstacole de netrecut dacă se pornește de la necesitatea ca intre țările respective să se ajungă la colaborare și înțelegere reciprocă și, in același timp, să se asigure în Bal cani relații de deplină egalitate, de respect al independenței, de colaborare economică, tehnico-științifică și culturală, astfel ca această zonă să se transforme într-o regiune a colaborării, păcii și bunei vecinătăți. In ciuda unor probleme existente între diferite state, am deplina convingere că sînt posibilități pentru realizarea acestor obiective. In ce ne privește, vom acționa ferm în această direcție.ÎNTREBARE : Domnule pre

ședinte, v-am ruga să ne spuneți 
ce credeți că trebuie făcut, in 
opinia dumneavoastră, pentru 
reglementarea actualei situații 
in Orientul Mijlociu și cum 
apreciați perspectivele negocie
rilor care se desfășoară in pre
zent in acest scop ?RĂSPUNS : Situația din Orientul Mijlociu continuă să fie destul de încordată și poate duce la un nou conflict, cu Consecințe grave nu numai pentru această zonă, ci și pentru zonele vecine, pentru întreaga lume.România s-a pronunțat întotdeauna și se pronunță in continuare cu fermitate pentru o soluție politică a conflictului din Orientul Mijlociu. In actualele condiții este necesar să se ajungă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967 și mai cu seamă la soluționarea problemei palestiniene, inclusiv prin crearea unui stat palestinian independent, fără de care nu se va putea realiza o pace trainică în Orientul Mijlociu. De fapt, se poate spune că esențialul pentru realizarea păcii în Orientul Mijlociu îl constituie problema palestiniană.Pornind de aici, consider că pozițiile rigide ale guvernului israelian nu sînt de natură să favorizeze succesul negocierilor care se desfășoară în prezent.După cum este cunoscut, noi am apreciat în mod corespunzător inițiativa președintelui Sadat și considerăm că negocierile în curs trebuie să ducă necondiționat la adoptarea unor măsuri concrete in direcția reglementării problemelor, pe baza a ceea ce am menționat mai înainte, realizîndu-se o pace trainică și justă care să asigure independența tuturor statelor, integritatea lor teritorială, să deschidă calea unor relații de colaborare și bună vecinătate. Aceasta corespunde pe deplin intereselor popoarelor respective, intereselor celorlalte popoare din zonele vecine, ale popoarelor din întreaga lume.ÎNTREBARE : România se 
consideră o țară in curs de dez
voltare și s-a identificat cu ță
rile lumii a treia in afirmarea 
necesității unei noi ordini eco
nomice internaționale. Dar, in 
ciuda conferințelor U.N.C.T.A.D., 
barierele comerciale și fluctua
țiile prețurilor sporesc odată cu 
instabilitatea monetară. Cum 
pot fi rezolvate aceste probleme 
intr-un context internațional 
care include țările socialiste și 
economiile lor ?RĂSPUNS : România este o țară socialistă în curs de dezvoltare și s-a identificat cu țările din grupul statelor în curs de dezvoltare, participînd activ la lupta pentru lichidarea subdezvoltării, pentru realizarea unei noi ordini economice internaționale.Intr-adevăr, conferințele U.N.C.T.A.D., precum și Jonferința Nord—Sud nu au dus pîna acum la rezultate care să deschidă o perspectivă clară în direcția lichidării subdezvoltării. Se poate spune chiar că, în multe cazuri, s-a ajuns la o adîncire a decalajului dintre . țările avansate și cele slab dezvoltate.România consideră că înseși țările în curs de dezvoltare trebuie să fie mai active, să-și întărească solidaritatea pentru a obține rezultate mai bune în soluționarea problemelor ce le privesc.Considerăm că cel mai corespunzător cadru în această privință îl oferă Organizația Națiunilor Unite, care permite participarea atît a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor capitaliste avansate, cît și a țărilor socialiste la găsirea soluțiilor pentru acordarea unul sprijin mai puternic țărilor în curs de dezvoltare, la realizarea principiilor noi de relații internaționale, care să ducă la înfăptuirea noii ordini economice mondiale. Aceasta presupune, desigur, atît eforturi directe mai mari

— executarea unor manevre de in- demînare în poligon ;— conducerea autovehiculelor în condiții de trafic intens.Proba de indeminare în poligon va cuprinde următoarele manevre : mers continuu printre 5 jaloane, ga- rare stînga in spațiu delimitat, întoarcerea autovehiculului din 3 mișcări într-un spațiu limitat și executarea unei parcări laterale cu ieșire din locul destinat pentru aceasta. Timpul afectat pentru executarea a- cestor manevre este nelimitat. Nu se admit mai mult de 3 repetări la manevrele care s-au executat greșit.Proba de conducere pe traseu va fi susținută numai de cei care au reușit la proba de îndeminare. De-a lungul acestei probe, accentul se va pune pe modul cum cunoaște și respectă candidatul regulile de circulație, cum evită situațiile care pot genera accidente și siguranța cu care execută toate manevrele impuse de diversele împrejurări întîlnite în desfășurarea traficului.Vor fi declarate admise numai a- cele persoane care stăpinesc tehnica conducerii autovehiculului, cunosc și aplică regulile de circulație și normele conducerii preventive. 

din partea țărilor în curs de dezvoltare, cit și un sprijin mai substanțial din partea țărilor dezvoltate, o colaborare internațională mai strînsă, precum și realizarea unor raporturi mai echitabile între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale, accesul la tehnologiile moderne și alte măsuri menite să favorizeze progresul mai rapid al țârilor rămase în urmă.Realizarea noii ordini economice internaționale, lichidarea subdezvoltării constituie o problemă fundamentală a zilelor noastre. Fără soluționarea ei este greu să se întrevadă depășirea greutăților generale de ordin economic, a dificultăților generate de criza economică. Totodată, fără aceasta este greu să se întrevadă rezolvarea unor probleme complexe din alte domenii, ținind seama că accentuarea diferențierilor dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare determină inevitabil noi ciocniri, cu consecințe greu de prevăzut.Iată de ce instaurarea noii ordini economice internaționale constituie o necesitate pentru progresul economic general, pentru politica de dezvoltare independentă a popoarelor, pentru o pace trainică în lume.ÎNTREBARE : Ați fost adesea 
intrebat despre atitudinea dum
neavoastră față de eurocomu- 
nism. Este un cuvint vag : În
seamnă divizibilitate națională a 
comunismului sau înseamnă, 
mai mult decit atit, comunismul 
adaptat la o democrație parla
mentară pluralistă și o econo
mie mixtă ?RĂSPUNS : Problemele dezvoltării economico-sociale, ale trecerii spre o nouă orinduire socială s-au pus în diferite etape ale transformării lumii, și se pun și acum, ca o necesitate a progresului societății omenești.Este un adevăr bine cunoscut că socialismul reprezintă un mod de organizare a societății superior vechilor orinduiri sociale bazate pe împărțirea lumii în clase, în asupriți și asupritori. Pînă acum, realizarea socialismului în diferite țări a avut loc în condițiile specifice din fiecare țară.Nici nu se poate concepe că trecerea la orinduirea socială nouă, la socialism, se poate realiza fără să se țină seama de condițiile concrete — istorice, naționale și sociale — din fiecare țară. Din acest punct de vedere, noțiunea de eurocomunism nu spune, desigur, prea mult. Nu se poate ajunge la împărțirea principiilor socialismului și comunismului după criterii naționale. Aceste principii generale trebuie transpuse în viață în concordanță cu condițiile din fiecare țară, cu nivelul de dezvoltare a societății și gradul de adeziune a maselor largi populare la realizarea lor.Prin însăși esența lor, socialismul și comunismul presupun o largă democrație, care asigură participarea nemijlocită a maselor populare la conducerea societății. Aș menționa în acest sens măsurile adoptate în România prin crearea organelor colective deliberative, de conducere, în toate unitățile economico-sociale, la toate nivelurile. Oamenii muncii, clasa muncitoare participă nemijlocit, prin aceste organisme, la adoptarea deciziilor asupra întregii activități economico-sociale. Prin crearea unor noi organisme pe plan național, cum ar fi Congresul consiliilor populare, Camera legislativă a consiliilor populare, Consiliul Național al Oamenilor Muncii, Congresul consiliilor oamenilor muncii și altele, se asigură participarea largă a maselor muncitoare, a tuturor categoriilor sociale la adoptarea deciziilor privind conducerea societății, realizarea în viață a principiilor socialiste, lâ elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a țării. în acest sens, aș putea spune că sistemul democratic realizat în România este infinit superior vechii democrații parlamentare, care nu este de natură să asigure participarea poporului la conducerea nemijlocită a țării.Noi înțelegem bine că fiecare popor adoptă formele de conducere care i se par corespunzătoare. De aceea, dacă pentru țările occidentale sau pentru alte țări, pluralismul parlamentar poate asigura dezvoltarea spre o societate bazată pe dreptate socială, pe echitate, nu putem decit să salutăm și să Sprijinim o asemenea inițiativă.în ce privește economia mixtă, și in România a existat ia un moment dat, ca și în alte țări — în unele țări mai există și acum — o asemenea economie, ca o fază de tranziție spre o formă superioară de proprietate care să excludă inegalitățile, exploatarea.încă o dată doresc să arăt că noi înțelegem necesitatea ca fiecare popor să realizeze în viață principiile socialiste corespunzător condițiilor istorice naționale și sociale din țara sa. Orice cale va adopta un popor sau altul nu poate decît să fie salutată și sprijinită. Tot ceea ce merge în direcția asigurării dreptății sociale și naționale, a egalității între națiuni 'și între oameni este pozitiv și noi sprijinim întotdeauna o asemenea politică.în încheiere, aș dori să folosesc a- cest prilej pentru a adresa poporului prieten iranian urările mele de prosperitate și bunăstare.
Unități turisticeCooperația de consum din județul Tulcea deține cîteva unități turistice care oferă celor atrași de frumusețile Deltei condiții de cazare și masă.La Măcin a fost inaugurat un modern complex hotelier-turistic ce se integrează armonios în noua arhitectură a centrului civic. Unitatea dispune de un elegant restaurant, o braserie, o terasă, precum și de camere confortabile cu încălzire centrală.Hotelul „Albatros** din localitatea Jurilofca este, de asemenea, un
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
16 și 17 septembrie. In (ară : Vreme 
în curs de încălzire ușoară. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi de 
scurtă durată, ce vor avea și caracter 
de averse, mai frecvente în nordul și 
estul țării. Vînt moderat cu intensifi
cări. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar valorile

TOVARASA ELENA CEAUSESCU 
A PRIMIT DELEGAȚIA 

DE OAMENI DE ȘTIINȚA A INSTITUTULUI 
REGAL DE CHIMIE DIN MAREA BRITANIETovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, director general al Institutului central de chimie, a primit, miercuri la amiază, delegația de oameni de știință a Institutului regal de chimie din Marea Britanie, condusă de profesor doctor Richard Norman, ’ președintele institutului, care participă la lucrările Congresului național de chimie. Din delegație fac parte profesor doctor I. H. Purnell, membru al Institutului regal de chimie, vicepreședinte al Societății europene de chimie, dr. R. Flack, secretar general al institutului.La primire au participat tovarășul Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, membri ai conducerii Institutului central de chimie.Președintele Institutului regal de chimie — reputat for științific al Marii Britanii — care a conferit tovarășei Elena Ceaușescu în timpul vizitei din luna iunie, în Anglia, titlul de „Fellow** — cel mai înalt titlu al acestei prestigioase instituții — în semn de profundă prețuire pentru meritele sale ca om de știință, a exprimat, în numele delegației, deosebita bucurie de a se reîntîlni cu tovarășa Elena Ceaușescu, de această
Primire la C. C. al P. C. R.Miercuri dimineață, tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. a primit delegația Partidului Socialist Belgian, condusă de Jozef Ramaekers, membru al Biroului Național al P.S.B., ministrul educației naționale flamande, care, la invitația C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită de documentare în țara noastră.într-o atmosferă cordială, prietenească. s-a procedat la o informare
CronicaMiercuri, tovarășul Emil Drăgănes- cu, ministrul turismului și sportului, a avut o intreVedere cu Franz Josef Roder, primul ministru al landului Saar din R.F. Germania, aflat in concediu în țara noastră.La intrevedere a fost de față Richard Balken, ambasadorul Republicii Federale Germania la București.în timpul șederii în țara noastră, oaspetele a vizitat litoralul Mării Negre, Delta Dunării și stațiuni montane. *.

★Miercuri .^eara a sosit in Capitală delegația de1 activiști politici a Armatei populare coreene, condusă de generalul de armată Să Ciăl. membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, șeful Direcției generale politice a Armatei populare coreene, care efectuează o vizită in țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții coreeni au fost salutați de generalul- locotenent Gheorghe Gomoiu. membru al C.C. al P.C.R.. adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior al armatei, de generalul-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului apărării naționale, de generali și ofițeri superiori.Au fost prezenți Sin In Ha, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene în țara noastră, loco- tenent-colonel Pak Zi Săk, atașatiil militar, aero și naval, membri ai ambasadei.
★Cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la eroicele lupte din Dealul Spirii și al Zilei pompierilor, miercuri dimineață a avut loc, în Capitală, solemnitatea depunerii de coroane de flori la Monumentul luptătorilor de la 13 septembrie 1848, ridicat în me-

A apărut revista 

Munca de partid 
nr. 9 — septembrie 1978Din bogatul sumar al noului număr al revistei spicuim articolele : înfăptuirea întocmai a măsurilor de perfecționare a, mecanismului econo- mico-financiar — sarcină esențială a organizațiilor de partid ; Învățămîn- tul politico-ideologic în fața unor e- xigențe sporite ; Imagine grăitoare a cutezanței revoluționare, a spiritului novator în gîndire și acțiune — volumul 15 al operelor tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU ; Organizația revoluționară de tineret, principala îezervă dc creștere a rinduri- lor partidului ; Cercurile de nemembri de partid ; Concluziile teoretice și practice ce decurg din magistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în fața activului central de partid și de stat — substanță vie a activității de înarmare politico- ideologică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii ; Educarea patriotică a maselor.
în județul Tulceaplăcut loc de popas pentru turiști. El cuprinde un restaurant cu terasă, o cofetărie cu laborator propriu și cîteva camere cu cîte două paturi.în sezonul turistic popasurile „Portița'*-Jurilofca (la confluența lacului Razelm cu Marea Neagră), „Pelicanul“-Murighiol (pe brațul Sf. Gheorghe), „Doi iepurași** (la circa 3 km înainte de Babadag) și „Cerbul lopătar**, la 4 km de localitatea Topologu spre Hîrșova) o- feră, de asemenea, găzduire celor ce doresc să-și petreacă vacanța în Deltă.

maxime vor oscila Intre 16 și 26 de 
grade, local mal ridicate. In București : 
Vreme in Încălzire ușoară. Cerul va 
deveni variabil. Vînt slab. Temperatura 
în creștere.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 13 SEPTEMBRIE 1978Extragerea I : 41 6 37 27 34 38Extragerea a Il-a : 13 15 20 11 35 43 

dată in cadrul Institutului central de chimie, de a-i transmite un salut cordial din partea membrilor consiliului de condubere al institutului.In timpul întrevederii, desfășurată într-o ambianță cordială, prietenească, a avut loc un schimb de păreri privind activitatea actuală și de perspectivă a cercetării științifice și tehnologice din România și Marea Britanie. Cu acest prilej s-a relevat faptul că experiența acumulată, succesele obținute de oamenii de știință români și britanici oferă posibilitatea unei conlucrări mai largi, a intensificării colaborării științifice și tehnologice in chimie și in diverse alte sectoare de interes reciproc. S-a apreciat, de comun acord, că lărgirea acestei conlucrări servește progresului popoarelor român și britanic, contribuie la dezvoltarea și întărirea legăturilor de prietenie dintre România și Marea Britanie, la cauza păcii și colaborării internaționale.Oamenii de știință britanici au vizitat apoi expoziția din incinta institutului, care cuprinde o serie de produse ale industriei noastre chimice, realizate pe baza tehnologiilor elaborate de unități componente ale Institutului central de chimie.
reciprocă privind preocupările actuale ale celor două partide, exprimîndu-se de ambele părți dorința de a extinde și diversifica schimburile și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Belgian, dintre România și Belgia.In timpul șederii în țara noastră, delegația belgiană a vizitat obiective economice, cultural-istorice și turistice din București și județul Sibiu.
z il e imoria pompierilor eroi care s-au jertfit pentru apărarea Bucureștiului.Au depus, de asemenea, o coroană de flori membrii delegațiilor care participă la lucrările adunării generale a Comitetului tehnic internațional pentru prevenirea și stingerea incendiilor. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Finale ale „Daciadei"
în întrecerile sportive de masăContinuă șirul finalelor pe țară ale „Daciadei" lâ diferite ramuri și pentru diferite categorii de concurenți în cadrul sportului de masă. Astfel, începind de astăzi, la București se desfășoară interesante turnee finale pentru titlurile „Daciadei** la handbal (echipe masculine formate din jucători între 14 și 19 ani) și volei (echipe feminine formate din jucătoare între 14 și 19 ani). De la 15 septembrie, la Tîrgu Jiu va avea loc turneul final la trintă (categoria dc vîrstă peste 19 ani) ; la Slatina, turneul de fotbal, cu echipe compuse din jucători de peste 19 ani ; la Baia Mare, turneele feminin și masculin de handbal, cu echipe formate din jucători și jucătoare de peste 19 ani.Incepînd de vineri, 15 septembrie, își vor disputa titlurile „Daciadei" amatorii de automobilism : la Cluj- Napoca se vor desfășura întrecerile de karting pentru conducătorii intre 16 și 18 ani, ca și pentru cei peste 19 ani. in timp ce la Pitești vor concura

FOTBAL ÎN CUPELE EUROPENE

Numai F. C. Argeș și Politehnica Timișoara au pășit cu dreptul...Bilanțul meciurilor-tur ale celor trei echipe românești in prima etapă a „Cupei cupelor" și „Cupei U.E.F.A." cuprinde două victorii, prin F.C. Argeș Pitești și Politehnica Timișoara, precum și o înfringere, destul de usturătoare, a Universității Craiova.La Pitești, echipa F.C. Argeș a cîștigat cu 3—0 (1—0) în fața formației Panathinaikos Atena, după un joc bine orientat din punct de vedere tactic și plin de avînt. In ciuda terenului dificil, care avantaja pe jucătorii eleni, dispuși intr-un dispozitiv dens de apărare, piteștenii au reușit să desfacă de trei ori porțile ateniene, realizînd prin urmare un scor foarte promițător pentru calificarea în turul secund al ..Cupei U.E.F.A.". De remarcat că F.C. Argeș n-a înscris nici un gol prin obiș- nuiții Radu II, Iovănescu. D. Nicolae sau chiar Dobrin, ci prin jucători tineri, cvasi-necunoscuți, Moiceanu (2) și Toma. De altfel, conducerea tehnică a echipei piteștene prevăzuse că principalii jucători de atac și construcție vor fi sever păziți : antrenorul F. Halagian ne declara înainte de acest meci că-1 va retrage, de pildă, pe Dobrin, despre care bănuia că va fi marcat de doi adversari, înspre zonele neutre ale terenului, creind astfel spațiu de înaintare pentru alți jucători. Deci tacticii reușite i s-au datorat în bună măsurii golurile înscrise de Moiceanu și Toma.Acum F.C. Argeș, care a confirmat ieri forma ascendentă din campionat, va trebui să pregătească în a- celași spirit de responsabilitate și pricepere meciul retur de la 27 septembrie, pentru a împlini frumosul succes de ieri prin calificarea în turul următor al competiției.Chiar dacă a cîștigat numai cu 2—0 (1—0) meciul cu M.T.K.V.M. din Bu-
Odată cu darea în folosință a noilor blocuri de locuințe din cartierele Ostroveni, Ana Ipă- tescu și Zăvoi, zestrea comercială a municipiului Rîmnicu Vîlcea a crescut și ea considerabil. Numai in ultimii patru ani au fost construite și date în folosință peste 40 de unități la parterul blocurilor și în clădiri de sine stătătoare care însumează o suprafață mai mare decît toate spațiile comerciale de care dispunea orașul în 1974.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumind călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare adresat cu prilejul Zilei recîștigării independenței Afganistanului, vă adresez cele mal bune urări de bunăstare personală și de continuă prosperitate poporului prieten al României.Sper că relațiile de prietenie și cooperare existente între cele două țări ale noastre se vor dezvolta în interesul celor două popoare ale noastre.

NUR MOHAMMED TARAKI
Președintele Consiliului Democratic Republican Revoluționar, 

* prim-ministru al Republicii Democratice Afganistan

„NEWSWEEK“

Se impune „o nouă ordine internațională 
in domeniul informațiilor"Problema creării unei noi ordini în domeniul informațiilor capătă un caracter tot mai acut. în prezent, in jurul acestei probleme are loc o amplă dezbatere în care sînt implicate țările nealiniate, UNESCO. Institutul internațional al presei, numeroase școli de ziaristică, gazetari de cele mai diferite nuanțe politice. Un număr apreciabil de documente, cuvîptări, studii își propun să demonstreze necesitatea unei schimbări în actualul sistem al informațiilor.Multe guverne și organe de presă, mulți ziariști din țările lumii a treia nu mai sînt dispuși să accepte modul în care sînt selecționate și difuzate, pe plan mondial, știrile despre țările lor. Informația, consideră ei, a devenit o marfă oarecare, ca fructele uscate, de pildă, al căror ..preț** este determinat de legile pieței libere.Juan Somavia, directorul Institutului latino-american pentru studii transnaționale, unul dintre partizanii cei mai hotărîțț ai unei schimbări, declară : „Informația a devenit un simplu bussines. în practica de zi cu zi, informația nu este considerată ca un bun social, ci ca o marfă cumpărată și vîndutâ pe piață**. De exemplu, succesele înregistrate în India în ce privește eradicarea variolei sau realizarea unor recolte sporite sint apreciate pe piața știrilor ca fiind mai puțin „vandabile** decît, să zicem, disputele politice în sinul unui partid sau altul. Cu alte cuvinte, nu se acordă atenție rezolvării de către India a unor probleme importante, ci accentul este pus tocmai pe problemele încă nerezolvate. Tocmai pen- 

automobiliștii în virstă de peste 19 ani.Dintre finalele pe grupuri de asociații notăm, Dinamoviadele la judo (19—21 septembrie, București) și atletism (29 septembrie — 1 octombrie, Cluj-Napoca), precum și Voințiada la orientare turistică (22—23 septembrie, județul Cluj).
★Desfășurate de asemenea sub egida marii competiții naționale „Daciada", la Drăgănești-Vlașca au luat sfîrșlt întrecerile finale ale celei de-a V-a ediții a concursului de oină al echipelor din unitățile agricole cooperatiste pentru „Cupa UNCAP". întrecerile s-au bucurat de un frumos sucees. Primul loc in clasament, „Cupa UNCAP“ și tricourile de campioni ai „Daciadei" au fost cucerite de sportivii echipei „Viața Nouă" — Olteni (județul Teleorman). Pe locurile următoare s-au clasat Avîntul Curcani — Ilfov și Victoria Văcărești — Dîmbovița.

dapesta, echipa Politehnica Timișoara se află într-o situație asemănător defavorabilă cu F. C. Argeș. Pe terenul propriu, timișorenii au jucat cel mai bun meci al lor din acest început de sezon, un meci de calitate și voință, merit cu atît mai remarcabil, cu cit din formație lipseau cițiva titulari, inclusiv, indisponibil în ultima clipă — portarul Bathorl.Porhlnd la drum cu o diferență de două goluri la activ, Politehnica — antrenori și jucători — e datoare să îmbunătățească pe mai departe forma echipei, să recupereze mai repede jucătorii accidentați, astfel ca la meciul retur să poată oferi numeroșilor susținători satisfacțiile calificării.Care calificare rămîne cu totul improbabilă pentru Universitatea Craiova, după înfrîngerea suferită ieri, pe teren propriu, în fața echipei Fortuna Dlisseldorf, scor 3—4 (1—2).Antrenorii și jucătorii craioveni cunoșteau valoarea adversarului — o echipă solidă, energică, dură, bine instruită tactic pentru un joc simplu și iute. Ei se pregătiseră pentru in- tîlnirea cu un asemenea adversar, dar erori greu de scuzat le-au anulat cam toate șansele. Greșeala de fond este aceeași care a fost observată și în meciurile de campionat — exces de joc individual la principalii echipieri, în special Bălăci. Pe acest fond, greșeli penibile au comis cei doi portari la toate golurile primite, un joc defectuos au făcut cei doi fundași laterali, în general întreaga echipă a jucat defectuos în fazele de apărare. Am fi însă nedrepți dacă n-am scoate, dintre acești nau- fragiați ai defensivei craiovene de ieri, pe Ștefănescu, mereu la post, apărînd cîteodată poarta și în locul portarilor I In atac, craiovenii au reușit destule faze spectaculoase, dar și spectaculoase ratări, mai ales una de neadmis — acel pe-
Se modernizează comerțulLa profilarea și dimensionarea rețelei s-a ținut în primul rînd seama de mărimea zonelor de locuințe, precum și de concluziile desprinse cu prilejul studiilor întreprinse privind cererea de . consum. în același timp, s-au luat măsuri pentru specializarea unor magazine pe categorii de mărfuri tocmai spre a veni în ajutorul cumpărătorilor. Intre altele, s-au înființat magazinul general pen

tru a crea un echilibru, pentru a înlătura distorsiunile provocate de actualul sistem al informațiilor, se impune — arată țările lumii a treia — crearea unor noi servicii de știri.Una din cauzele principale ale resentimentului țărilor lumii a treia provine din tendința multor mijloace de informare occidentale de a perpetua vechea imagine colonială despre aceste țări. Or, acest lucru este de natură să mențină vechile prejudecăți și să submineze chiar bazele independenței noilor state.Presa occidentală continuă să fie preocupată, în primul rînd, de relatarea evenimentelor in sine. Dar in lumea de astăzi nu evenimentele izolate sînt cele mai importante, ci procesele noi — cum ar fi tendințele demografice, malnutriția. poluarea mediului înconjurător, șomajul in creștere și consecințele sale sociale, în general marile probleme ale condiției umane. Or. in presa occidentală aceste procese sînt relatate numai sporadic și numai atunci cind deteriorarea condițiilor respective duce la un eveniment „excepțional", cum ar fi foametea pe scară largă. Așa cum arată ziaristul Stephen Rosenfeld, de la „Washington Post", apreciind corect acest mod de informare : „Este de înțeles de ce opinia publică din țările lumii a treia nu mai poate fi de acord cînd ziarele, filmele, televiziunea se ocupă, în cel mai bun caz, de evenimente nesemnificative, cînd ele promovează valorile potrivit criteriilor societății de consum, dar care nu au nici un fel de tangență cu preocupările noilor state".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI• La Cracovia, in turneul internațional masculin studențesc de baschet, echipa Universitatea Cluj-Napoca a învins cu 81—79 (44—14) echipa bulgară Akademik (Jiri Varna. Alte rezultate : Atletas Kaunas — Slavia Kosice 97—47 (4f)4-23) :. AZS Cracovia — AZS Lublin 64-r-58.• Pe terenurile de la baza sportivă a clubului Steaua au continuat miercuri dimineață întrecerile turneului internațional de tenis, la care participă alături de sportivi fruntași din țara noastră și tenișmani ai clubului ȚSKA Moscova. Iată rezultatele înregistrate : I. Volkov — S. Dragun6—2, 6—3 ; V. Pugaev — A. Dîrzu6— 1, 6—-2 ; I. Egordv — L. Andrei7— 5, 6—4 ; M. Mîrzâ — E. Korotkov 6—3, 6—3.• Partida a 21/a a meciului pentru titlul mondial^de șah de la BS* guio (Filipine), dintre marii maeștri Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi, a fost cîștigată dc Korcinoi la mutarea a 60-a. Scorul a devenit acum 4—2 in favoarea lui Karpov.

nalti tras aproape în brațele portarului de Marcu ! Astfel, dacă am socoti una peste alta gravele greșeli de apărare și marile ocazii de gol irosite, parcă ar trebui să spunem că ieri craiovenii s-au cam bătut singuri. Ca și in cazul lui Ștefănescu, iarăși am fi nedrepți dacă, cu referire la înaintași, n-am extrage dintre ei pe tinărul Cămătaru, care a trecut cu bine un examen internațional greu. Dar, cu doi-trei jucători nu se putea ține piept unei echipe ambițioase. Craiovenii au datoria să fie, să devină o adevărată echipă la ora meciului retur ; e o datorie de onoare sportivă, chiar și in condițiile in care calificarea nu le mai surîde.
Valeriu M1RONESCU

★Rezultate înregistrate in competițiile europene intercluburi de fotbal: „Cupa campionilor europeni" : Partizan Belgrad — Dynamo Dresda 2—0 ; Skodra (Albania) — F.C. Austria Viena 2—0 ; Zbrojovka Brno — Ujpest Budapesta 2—2; F.C. Bruges— Wisla Cracovia 2—1 ; F.C. Malmoe — A.S. Monaco 0-0 ; Fenerbahce Istanbul — Eindhoven (Olanda) 2—1 ; A.E.K. Atena — F.C. Porto 6—1 ; „Cupa Cupelor" : Zaglebie Sosno- wiec — S.W. Innsbruck 2-3 ; Ferenc- varos Budapesta — Kalmar (Suedia) 2—0 ; Frem Copenhaga — Nancy 2—0 ; Alkmaar (Olanda) — Ipswich- town (Anglia) 0—0; „Cupa U.E.F.A.": Dinamo Tbilisi — Napoli 2—0 ; Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia — F.C. Valencia 2—1 ; Dynamo Berlin — Steaua Roșie Belgrad 5—2 ; Torpedo Moscova — Molde (Norvegia) 4—0 ; Bilbao — Ajax Amsterdam 2—0 ; Elfsborg (Suedia) — Strasbourg 2—0 ; Galatasaray — West Bromwich Albion 1—3.
vîlceantru copii, magazine de produse metalo-chimice, unități Romarta. Realizări notabile s-au obținut nu numai în desfacerea mărfurilor industriale și alimentare, ci și în alimentația publică locală. S-au depus și se depun eforturi pentru diversificarea preparatelor de legume, orez, paste făinoase, ouă, carne de pasăre. De asemenea, s-a extins sistemul de autoservire. (Ion Stanciu).
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„STRATEGIA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU PENTRU AVINTUL 

ECONOMIC AL ROMÂNIEI"

PHENIAN

încheierea convorbirilor dintre primii miniștri 
ai României și R. P. D. Coreene

La Conferința O.N.U. de la Buenos Aires

„PLAN DE ACȚIUNE" VIZlND IMPULSIONAREA 
PROGRESULUI ȚĂRILOR 1N CURS DE DEZVOLTARE

Articole speciale apărute în săptămînalul „Exormisi" din Grecia 
consacrate succeselor obținute de poporul român in anii 

construcției socialisteATENA 13 (Agerpres). — Săptămînalul „Exormisi" din Grecia consacră o pagină specială României, sub titlul „România, 34 de ani de libertate și de activitate creatoare". Pagina include un amplu articol intitulat: „Strategia președintelui Nicolae Ceaușescu pentru realizarea avintu- lui economic din România", însoțit de portretul șefului statului român, in care se relevă, printre altele, că „Concepția asupra dezvoltării economice a României pentru a depăși stadiul de tară in curs de dezvoltare constituie una dintre ideile fundamentale ce caracterizează efervescenta activitate teoretică și practică a președintelui Nicolae Ceaușescu. Propunîndu-și construirea unei societăți socialiste multilateral dezvoltate, cu forțe de producție puternice si moderne, subliniază articolul, România acționează constant pentru atingerea unor indicatori economici superiori, pornind de la premisa valorificării propriilor resurse și, in același timp, a conlucrării active, a cooperării pe baze de egalitate cu celelalte state ale lumii, fără deosebire de orinduire socială. Pornind de la sublinierea legilor reproducției lărgite, președintele Nicolae Ceaușescu

demonstrează cu argumente indubitabile că, în condițiile actuale, acumularea îndeplinește una dintre funcțiile progresiste cele mai importante in societate și, totodată, acordă o pondere deosebită problemelor fundamentale de care depind făurirea unei puternice baze tehnico- materiale a țării, creșterea in ritm rapid a forțelor de producție".„Cu o mare forță de convingere — subliniază „Exormisi" — președintele Nicolae Ceaușescu relevă adevărul că numai prin mobilizarea tuturor forțelor interne pentru creșterea eficienței activității economice și sporirea, pe această bază, a avuției naționale poate fi realizat obiectivul fundamental al politicii — ridicarea continuă a bunăstării poporului".Săptămînalul atenian inserează, de asemenea, fotografii reprezentind aspecte din diverse domenii de activitate din țara noastră, un scurt istoric al actului de la 23 August 1944, note despre succesele deosebite obținute de poporul român in anii construcției socialiste și despre politica externă a României de prietenie șl largă colaborare cu toate statele lumii.

PHENIAN 13 (Agerpres). — La Phenian s-au încheiat convorbirile dintre tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și tovarășul Li Giong Ok, premierul Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene.Cu acest prilej, s-a subliniat că stadiul actual al lucrărilor de cooperare industrială între cele două țări se desfășoară în conformitate cu ho- tărîrile președinților Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, iar relațiile economice și schimburile comerciale se înscriu cu bune rezultate în contextul general al raporturilor prietenești dintre cele două partide, țări și popoare.Convorbirile s-au desfășurat în-

tr-o atmosferă de caldă prietenie, de deplină înțelegere.Cei doi prim-miniștri au vizitat zona industrială din Phenian. Anali- zînd la fața locului stadiul lucrărilor la întreprinderea de televizoare ce se realizează prin cooperare, ei au constatat că acestea se desfășoară conform programelor stabilite în comun, în timpul vizitei, cei doi șefi de guvern au asistat cu satisfacție la probele tehnice ale primelor televizoare care au fost fabricate în întimpinarea celei de-a 30-a aniversări a creării R.P.D. Coreene.De asemenea, la Phenian au avut loc întîlniri de lucru între specialiști din cele două țări privind probleme ale colaborării și cooperării economice bilaterale.

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — Tn capitala Argentinei au luat sfîrșit lucrările Conferinței Națiunilor Unite privind cooperarea tehnică între țările în curs de dezvoltare, la care au luat parte delegați din 145 de țări. Delegația țării noastre a fost condusă de Gheorghe Apostol, ambasadorul României în Argentina.Participanții au aprobat prin consens „Planul de acțiune" numit și Planul de la Buenos Aires, care cuprinde, pe de o parte, poziția țărilor in curs de dezvoltare față de problemele actuale ale cooperării tehnice între ele, iar pe de altă parte, reflectă opinia participanților despre modul cum trebuie înțeleasă și aplicată in practică cooperarea tehnică cu țările industrializate. Documentul stipulează o participare activă a țărilor industrializate la programele de dezvoltare ale țărilor rămase în urmă. Totodată, planul cuprinde măsuri privind acordarea unui regim special

țărilor mai puțin dezvoltate, celor fără ieșire la mare, cit și statelor care și-au ciștigat recent independența.Documentul, care urmează să fie supus aprobării celei de-a XXXIII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., exprimă „hotârirea țărilor în curs de dezvoltare de a acționa in vederea folosirii posibilităților și resurselor proprii pentru făurirea unei noi ordini economice internaționale".„Cooperarea preconizată în cadrul reuniunii — se spune în document — va fi o cooperare a tuturor națiunilor, în sprijinul statelor în curs de dezvoltare, respectîndu-se ferm principiile suveranității naționale, independenței economice, egalității in drepturi, neintervenției în treburile interne ale națiunilor, oricare ar fi mărimea, nivelul de dezvoltare sau sistemul lor social-politic și economic".

în cadrul reuniunii de la Belgrad 

România se pronunța pentru lărgirea 
cooperării științifice și tehnologice

ADDI$_ABEBA

Delegația română primităADDIS ABEBA 13. — Trimisul special Agerpres transmite : Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei. Mengistu Haile Mariam, a primit delegația română condusă de Constantin Stătescu, membru al C.C. al P.C.R., care participă la festivitățile prilejuite de cea de-a IV-a aniversare a victoriei revoluției populare etiopiene.Din partea președintelui Republicii

de șeful statului etiopianSocialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. șeful delegației române a transmis șefului statului etiopian felicitări cu ocazia Zilei naționale a poporului Etiopiei.La festivitățile organizate la Addis Abeba participă delegații din numeroase țări ale lumii, reprezentanți ai unor partide comuniste și organizații de masă.
BELGRAD 13 (Agerpres). — Lucrările celei de-a doua conferințe a miniștrilor însărcinați cu politica științei și tehnologiei în țările Europei și Americii de Nord — Mines- pol II trebuie să devină un moment de importanță majoră in cadrul eforturilor pentru lărgirea cooperării științifice și tehnologice între țările participante, să contribuie la accelerarea dezvoltării economice a tuturor statelor și, în primul rînd, a celor in curs de dezvoltare — a subliniat in intervenția sa în ședința plenară reprezentantul României.Arătind că dezbaterile actualei reuniuni sint importante și pentru că preced Conferința mondială asupra

In favoarea soluționării 
pașnice a disputelor

științei și tehnicii ce va avea loc anul viitor, vorbitorul a relevat necesitatea de a se elabora recomandări și concluzii care să conducă la lărgirea și intensificarea cooperării in domeniile respective, în special în direcția asigurării accesului larg, neîngrădit al tuturor țărilor la cuceririle științei și tehnologiei contemporane, a promovării in forme reciproc avantajoase a transferului de cunoștințe și experiență.în seria măsurilor concrete care să contribuie la intensificarea unei astfel de cooperări, atit pe plan gene- ral-european, cit și subregional, cum ar fi în zona Balcanilor, reprezentantul țării noastre a enumerat cooperarea prin programe de studiu, centre de cercetare în comun, proiecte de cooperare in producție, schimburi de date și informații științifice.

întilnirea tripartită de la Camp David
• încercări de relansare a negocierilor • Incertitudini privind 

data încheierii reuniunii

Țineri luptători din S W A P.O. în regiuni eliberate din Namibia.

WASHINGTON 13 (Agerpres). — Purtătorul de cuvint al Casei Albe, Jody Powell, a declarat că este imposibil să se spună cînd se va încheia întilnirea la nivel inalt de la Camp David sau dacă ea va însemna „un succes sau un eșec". Powell a confirmat că președințele Carter întreprinde eforturi „în vederea găsirii unei formule de relansare a negocierilor". Relevînd că cele trei delegații au avansat idei și sugestii noi încă de la începutul convorbiri- I lor, el a precizat că participanții în

cearcă in prezent să se pună de a- cord in vederea redactării unei declarații finale.BONN. — Miercuri a avut loc la Bonn o nouă întrevedere — care nu fusese programată inițial — între cancelarul federal. Helmut Schmidt, și președintele Siriei. Hafez Al-Assad. aflat în vizită oficială în R.F.G. După cum s-a făcut cunoscut, a fost continuată discuția pe marginea întîlni- rii tripartite la nivel inalt de la Camp David, precum și în legătură cu situația din Liban.

Arestări la SalisburySALISBURY 13 (Agerpres). — Poliția regimului rasist rhodesian, care a trecut la aplicarea pe scară largă a măsurilor represive îndreptate împotriva populației de culoare, odată cu instituirea Legii marțiale, a arestat trei membri din conducerea U- niunii Poporului African — Zimbabwe (Z.A.P.U.), informează agenția France Presse. Această operațiune face parte din planul anunțat de șeful regimului de la Salisbury de a „lichida" mișcările de eliberare ale poporului Zimbabwe,
greco-turce

Declarația premierului 
KaramanlisATENA 13 (Agprpres). — într-o declarație rostită marți in localitatea Mitilini, din Insula Lesbos, primul ministru al Greciei. Constantin Karamanlis, a precizat că „scopul politicii țării sale este de a soluționa pe cale pașnică și intr-o manieră justă disputele cu Turcia, așa cum o dictează logica și interesele celor două țări". Premierul grec a adăugat că înțelege prin manieră justă soluții ăvind la bază practica dreptului internațional, și nu interese politice de moment.„Sper, a declarat el in încheiere, că idei asemănătoare vor prevala și in politica guvernului turc, astfel incit negocierile noastre desfășurate în prezent pentru reglementarea acestor dispute să fie fructuoase", relatează agenția Reuter.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri coreeano-chi- 

nozo La phenian au avut loc con* vorbiri între Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene; și Den Siao-pin. vicepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, vicepre- mier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, care face o vizită în R.P.D. Coreeană. Au fost discutate aspecte ale actualității politice internaționale. precum și probleme de interes reciproc, părțile evidențiind o similitudine a părerilor. Discuțiile s-au desfășurat intr-o atmosferă sinceră, cordială și prietenească.

Primire Ia Pekin. Hua Ku°- fen, președintele Comitetului Central al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit miercuri, la Pekin, delegația de partid iugoslavă, condusă de Tvietin Miatovici, membru al Prezidiului R.S.F.l. și al Prezidiului C.C. al U- niunii Comuniștilor din Iugoslavia.

„Cartea a!bă“ economică 
în dezbaterea forțelor politice italieneDeși porțile celor două camere ale parlamentului italian continuă să fie închise, la Roma activitatea politică și-a reluat ritmul obișnuit. Așa cum apreciază observatorii, luna septembrie va fi dedicată in întregime problemelor economice, care au revenit din nou in actualitate după prezentarea de către guvern a proiectului de plan pe termen mijlociu pentru perioada 1979—1981, „Proiectul Pan- dolfi“ (după numele ministrului tezaurului, Franco Maria Pandolfi), a fost discutat deja intr-o primă reuniune de către membrii guvernului și reprezentanții partidelor politice care fac parte din majoritatea parlamentară (comuniști, socialiști, socia- liști-democratici și republicani). Reprezentanții guvernului urmează să se intilnească a- cum cu conducerile federației sindicale C.G.I.L.— C.I.S.L. — U.I.L., precum și a Confindustriei (patronatul italian).Ce prevede in esență ..Cartea albă" a guvernului, cum a numit-o ziarul „La Repubblica" ? : O încercare de sintetizare a acesteia a făcut-o însuși ministrul tezaurului intr-un interviu acordat ziarului „La Stampa" din Torino. Proiectul guvernului, a declarat Pandolfi, pornește de la realitatea că Italia este o țară cu mari resurse, care nu au fost insă suficient utilizate ; in același timp, o țară cu prea mulți șomeri (numărul acestora se apropie de două milioane), cu prea puține investiții productive. Dacă in perioada 1966—1968 produsul național brut a crescut cu 6,4 la sută anual, prețurile au înregistrat o creștere de numai 3,2 la sută, iar costul producției de 8 la sută, între 1976—1978 acest raport s-a schimbat in mod radical : produsul național brut a crescut cu numai 3,3 la sută, in timp ce prețurile au înregistrat o creștere de 16.9 la sută, iar costul producției de 18.6 la sută.Pentru ieșirea din actuala situație, proiectul prevede o creștere a investițiilor cu peste 4 500 miliarde de lire numai in cursul anului viitor, mai mult de jumătate din această sumă urmind să fie obținută prin reducerea cheltuielilor publice, limitarea creșterii salariilor și o luptă serioasă contra evaziunilor fiscale.Luările de poziție ale liderilor partidelor politice, ale diferiților reprezentanți ai organizațiilor sindicale, precum și comentariile apărute -in presă au evidențiat existența unui larg consens in legătură cu proiectul guvernamental, majoritatea formațiilor politice din țară fiind astfel

CORESPONDENȚA DIN ROMA

unanime în a aprecia că actualul curs al economiei trebuie schimbat, că trebuie acționat, după cum declara Giorgio Napolitano, merrjbru al Direcțiunii P.C. Italian, pentru reducerea inflației și creșterea graduală a investițiilor, pentru amplificarea capacităților productive ale țării, urmărindu-se in primul rînd dezvoltarea regiunii Mezzogiorno și creșterea ocupării forței de muncă. „Proiectul de plan — arăta președintele Partidului Republican, Ugo La Malta — reprezintă un util punct de plecare, dacă se vrea să se desfacă, în sfîrșit, complicatele noduri care sint șomajul și dezvoltarea sudului".Reprezentanții partidelor comunist, socialist, socialist democratic și republican au făcut in același timp și o serie de observații critice la a- dresa proiectului guvernamental.S-a cerut, astfel. ca planul să se refere și la orientările concrete care se cuvin a fi urmațe in ce privește politica industrială și agricolă, participările statale, intervențiile in regiunile de sud și chiar investițiile private. Totodată, organizațiile sindicale, care nu și-au exprimat încă un punct de vedere oficial, au lăsat să se ințeleagâ, după cum declara secretarul general al Confederației Italiene a Muncii (C.G.I.L.), Luciano Lama, că planul guvernului este criticabil deoarece nu oferă garanții reale că sacrificiile la care sint chemați oamenii muncii iși vor găsi un corespondent în investiții productive, în creșterea ocupării forței de muncă. „Dacă obiectivul este acela de a crea noi locuri de muncă, a arătat un alt lider sindical, atunci noi nu putem decît să susținem acest obiectiv. Din păcate, în proiectul guvernamental acest obiectiv nu reprezintă decit o ipoteză, care nu este susținută de măsuri adecvate". De altfel, în acest sens, atit partidul comunist cit și cel socialist au cerut guvernului o serie de clarificări legate de destinația concretă a investițiilor, de noile locuri de muncă ce se așteaptă a fi create, de modul in care se are în vedere a se conduce lupta contra evaziunilor fiscale.Formulind asemenea critici, partidele politice, organizațiile sindicale, Confindustria s-au pronunțat, totodată, pentru negocieri. Important este acum, scrie „Corriere della Sera", ca discuțiile să ducă la concluzii unanim acceptabile, in folosul redresării situației economice a țării.
Radu BOGDAN

Ca râspuns la hotârirea luată 
de conducerea uzinei textile 
Ouville — la Riviere (Franța) de 
a concedia 300—350 de munci
tori, numeroși membri ai fami
liilor acestora au organizat o 
demonstrație de protest pe stră
zile orașului Dieppe: „Părinții 
mei vor fi șomeri" — se poate 
citi pe una din pancartele pur

tate de copiii muncitorilor.

P.C. Dominican în legali
tate. Decretul care interzicea din 1944 activitatea Partidului Comunist Dominican a fost abrogat oficial. Luni au fost eliberați primii deținuți politici din închisoarea „De la Victoria", din Santo Domingo. La sfîrșitul săptămînii trecute, președintele Repu

blicii Dominicane, Antonio Guzman, a anunțat o amnistie politică generală.
Comunicat polono-bulgar. S-a încheiat vizita in R.P. Polonă a președintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, Stanko Todorov. La încheierea vizitei a fost dat publicității un comunicat comun in care se subliniază, intre altele, dorința părților de a dezvolta in continuare relațiile de colaborare pe multiple planuri.
Pentru revizuirea statu

tului bazelor militare ame
ricane amPlasate Pe teritoriul țării sale s-a pronunțat președintele Fi- lipinelor, Ferdinand Marcos, intr-un interviu acordat ziarului „Daily Express". EI a subliniat, de asemenea, necesitatea unei reevaluări a relațiilor economice cu Statele Unite.

Negocierile Nord-Sud în 
impaS. Secretarul . general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat îngrijorarea față de dificultății'.’ pe care le intimpină Comitetul O.N.U. pentru problemele economice majore. JE1 va face tot ce-i stă in putință pentru a fi depășit impasul la care s-a ajuns. însărcinat cu examinarea modalităților de continuare a dialogului Nord-Sud (dintre țările industrializate și cele in curs de dezvoltare), comitetul amintit și-a aminat pe termen neprecizat lucrările, datorită faptului că membrii săi n-au putut ajunge Ia un acord asupra definirii mandatului comitetului și a metodelor sale de lucru.

Un apel solemn al guver
nului Ciaduluia fost lansat către toate tendințele opoziției din țară pentru „reluarea dialogului in vederea realizării păcii, unității naționale și reconstrucției țării". Comunicatul relevă că guvernul este dispus să „reînnoiască dialogul" și reafirmă „voința sa fermă și hotârirea de a acționa în sensul unei reconcilieri totale și definitive".

întrevedere sovieto-in- 
diană. Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit pe Atal Bihari Vajpayee, ministrul afacerilor externe ăl Indiei, care face o vizită oficială de prietenie în Uniunea Sovietică. Au fost discutate probleme referitoare la relațiile sovieto-indiene, precum și aspecte ale actualității politice internaționale.

Comisia sovieto-vest- 
gOrmOnă Pen^ru colaborare economică și tehnico-științifică și-a încheiat lucrările la Moscova. în cursul lucrărilor s-a constatat realizarea cu succes a prevederilor acordurilor e- conomice bilaterale și au fost trecute in revistă perspectivele dezvoltării colaborării economice și teh- nico-științifice.

Declinul producției in
dustriale în țări vest-euro-
pene. unor date publicatela Washington, producția industrială a principalelor țări capitaliste industrializate, exceptînd S.U.A., a cunoscut in trimestrul al doilea o creștere inferioară celei realizate în trimestrul precedent. Această situație s-a datorat in principal scăderii producției industriale in Italia și R.F. Germania in proporții echivalind cu o reducere anuală de 6,9 și. respectiv, 3.4 la sută.

Ofensiva forțelor populare împotriva 
regimului dictatorial din NicaraguaMANAGUA 13 (Agerpres). — Mișcarea de rezistență .împotriva regimului Somoza a cuprins in Nicaragua noi zone ale țării. După cum transmit agențiile internaționale de presă, miercuri, in localitatea Tola, situată la frontiera cu Costa Rica, a izbucnit o revoltă populară armată, forțele insurgente ocupînd cazarma din localitate. Tot miercuri, un detașament al Frontului Sandinist de Eliberare Națională a atacat garnizoana din Catarina, localitate aflată la 40 kilometri est de Managua. Lupte intense au loc și in departamentele Rivas și Virgen, unde trupele guvernamentale au primit efective suplimentare in oameni și tancuri pentru a rezista ofensivei insurgenților.Ciocnirile intre patrioți și elementele fidele lui Somoza au continuat și la Masaya, localitate controlată acum, în cea mai mare parte, de forțele populare. La Esteli, 300 insurgenți au ocupat cazarma Gărzii Naționale și au împărțit arme populației, iar la Leon, cel de-al doilea oraș ca mărime al țării, ciocnirile sint deosebit de puternice. Lupte

grele se dau și la Diriamba, Jinotepe, Matagalpa, Granada.In capitală, Managua, se produc, in serie, schimburi de focuri. Un reporter de la ziarul local, „La Prensa", scrie că orașul duce lipsă de alimente și carburanți, iar principalele instituții și-au încetat complet activitatea, cu țxcepția băncilor străine, care, sub amenințarea de represalii, continuă un program redus la patru ore pe zi. Totodată, au fost întărite măsurile de securitate in cartierul rezidențial și in jurul fortăreței Tiscapa, aflată încă sub controlul Gărzii Naționale.Statele vecine urmăresc cu îngrijorare agravarea situației din Nicaragua. Guvernul costarican a dispus închiderea frontierei cu această țară, după ce, potrivit declarației șefului Gărzii Civile din Costa Rica, colonelul Ramon Umana, avioane nica- raguaiene au pătruns în spațiul aerian costarican. Pentru a. analiza evoluția situației din Nicaragua, la Washington s-a reunit Consiliul permanent al O.S.A.

Națiunile Unite :

Comemorarea 
militantului de culoare 

Stevens Biko
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager

pres). — La sediul din New 
York al Națiunilor Unite a avut 
loc o reuniune comemorativă, cu 
prilejul împlinirii unui an de la 
asasinarea, intr-o închisoare din 
Africa de Sud, a militantului 
pentru drepturile populației de 
culoare din R.S.A., Stevens Biko. 
Cu acest prilej, a luat cuvintul 
Leslie Harriman (Nigeria), pre
ședintele Comitetului special 
al O.N.U. de luptă împotriva 
apartheidului, care a arătat că 
teroarea regimului de la Preto
ria face noi victime in rindul 
celor care se pronunță împotriva 
politicii de apartheid.

Referindu-se Ia personalitatea 
și activitatea lui Stevens Biko, 
ambasadorul american la O.N.U,, 
Andrew Young, a declarat : 
„nici o altă viață fi nici o altă 
moarte nu au putut mobiliza 
comunitatea internațională cu 
atita tărie, disciplină, unitate in 
a exprima indignarea fi in a 
condamna excesele societății 
sud-africane".

JAPONIA

Acord de colaborare 
intre comuniști si socialiștiTOKIO 13 (Agerpres). — în cadrul unei întîlniri a conducătorilor fracțiunilor parlamentare ale Partidului Comunist din Japonia și Partidului Socialist din Japonia s-a realizat un acord asupra acțiunilor comune ale celor două partide. P.C.J. și P.S.J. vor milita împotriva pregătirii unei legislații pentru așa-zisele „circumstanțe excepționale", împotriva militarizării țării, pentru o revizuire a politicii economice în interesul îmbunătățirii situației maselor largi populare.

Stabilizarea prețurilor la materiile prime
— factor esențial în redresarea economiei mondiale

Intervenția reprezentantului român în Consiliul O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltareGENEVA 13 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările Consiliului O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, consacrată punerii în aplicare a unor măsuri concrete vizind instaurarea unei noi ordini economice internaționale.în cadrul dezbaterilor, reprezentantul țării noastre a subliniat importanța acordată de România stabilizării piețelor internaționale de materii prime ca factor esențial in redresarea situației economice pe plan mondial. Soluționarea problemelor

legate de comerțul cu produse de bază și stabilizarea prețurilor lor pe plan mondial, a arătat el, se află in strînsă legătură cu instaurarea noii ordini economice internaționale, cu statornicirea unor relații noi între state, bazate pe egalitate, respectul independenței și suveranității naționale, pe interesul reciproc. Reprezentantul român s-a pronunțat pentru măsuri hotărite in vederea realizării Programului integrat pentru produse de bază, adoptat in 1976 la Nairobi.
Prin dezarmare, spre accelerarea dezvoltăriiGENEVA 13 (Agerpres). — Miercuri s-au încheiat lucrările primei reuniuni a grupului de experți guvernamentali pentru examinarea relației dintre dezarmare și dezvoltare. Din grup, creat in urma sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării, fac parte experți din 32 de state, printre care și România. Potrivit mandatu

lui, grupul urmează să efectueze un studiu asupra modului in care dezarmarea poate contribui la instaurarea noii ordini economice internaționale prin redistribuirea cheltuielilor destinate activităților militare.Țara noastră este reprezentată în grup de Gheorghe Dolgu, rectorul Academiei de studii economice.
Deschiderea Tîrgului internațional de la Brno

Pavilionul României vizitat de președintele 
Cehoslovac

Guvernului Federal

PRAG A 13 (Ager
pres). — La Brno s-a 
deschis Tirgul inter
național pentru con
strucții de mașini, la 
care participă firme 
din 30 de țări.

România este pre
zentă la această mani
festare de prestigiu cu

o gamă variată de ma
șini si utilaje, in spe
cial mijloace de trans
port auto, locomotive 
diesel, utilaje pentru 
construcții, tractoare 
Si mașini agricole, a- 
paratură electronică, 
mașini textile etc.

In ziua deschiderii,

pavilionul românesc a 
fost vizitat de Lubo- 
mir Strougal, pre
ședintele Guvernului 
Federal Cehoslovac, si 
de alte persoane ofi
ciale, care au expri
mat aprecieri elogioase 
la adresa produseloY 
industriei noastre con
structoare de mașini.

DE PRETUTINDENI
• COINCIDENTĂ. c‘- tăm citeva date din două documente apărute simultan la Geneva. Primul document — elaborat de secretarul executiv al Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa — precizează că în lume există circa 50 milioane de șomeri, din care 17 milioane în țările capitaliste dezvoltate și de două ori mai mulți in țările lumii a treia. La aceste cifre, documentul adaugă că numai in țările slab dezvoltate peste 250 de milioane de persoane nu pot să-și găsească o slujbă care să le asigure un venit suficient pentru acoperirea nevoilor lor elementare de viață. Cel de-al doilea document se referă la un raport al directorului general al O.M.S., in care se arată că bolile nervoase afectează în mod grav peste 40 de milioane de oameni. în țările capitaliste dezvoltate. fiecare al treilea pat de spital este rezervat pacienților psihopați. Raportul menționează, de asemenea, că in țările amintite circa 80 de milioane de oameni sint handicapați pe plan mintal ca urmare a consumului de droguri sau a abuzului de băuturi alcoolice.
• PATRIMONIU UNI

VERSAL. în cadrul acțiunii declanșate în 1972 de Organizația Națiunilor Unite sub deviza „moștenire universală", de conservare și apărare a bogățiilor arhitecturale sau frumuseților naturale din întreaga lume, a- gențiile specializate ale UNESCO au hotărit desemnarea de fonduri in acest sens pentru parcul național Yellowstone (Wyoming) și monumentele de la Mesa Verde (Colorado) din S.U.A. Pe lista „moștenirilor" de acest fel lăsate posterității au mai fost incluse pină acum : Insulele Galapagos, cartierul istoric din Quito (Ecuador), catedrala din Aachen (R.F.G.), orașul Cracovia (Polonia), Insula Goree (Senegal), parcurile naționale Nahanni din Canada și Simien din Etiopia.
• PRIMUL TUNEL CU 

BOLTĂ DIN LUME a fost construit, probabil, în anul 320 î.e.n. și servea ca loc de intrare a sportivilor pe stadionul de atletism din orașul grec Nemea — susține arheologul american Stephen Miller. Descoperirea tunelului, în urma .săpăturilor e- fectuate in această vară, la o adinei me de peste 40 de metri, a permis cunoașterea unor date interesante cu privire la jocurile atletice panelenice. între altele, o inscripție descoperită pe unul din pereții acestui pasaj subteran intre vestiarele atleților și stadionul intrecerilor vorbește despre un boxer pe nume Te- lestas, învingător la Olimpiada din anul 340 î.e.n. Noua descoperire infirmă opiniile de pină acum ale arheologilor, care credeau că podurile arcuite și tunelurile cu boltă ar reprezenta „premiere" realizate de romani.
• BUCĂTĂRII SO

LARE. tn localitatea Bucha din j Uzbekistan au început să fie fabricate in serie instalații de valorificare a căldurii solare, așa-numitele „bucătării solare", puse la punct de specialiștii de la Academia de științe a republicii. în aceste instalații solare apa poate fi încălzită la temperaturi de 70--80 de grade. Instalațiile urmează să fie folosite atit pentru uz menajer, cit și pentru aprovizionarea cu apă caldă a grădinițelor de copii, a campingurilor, stadioanelor, băilor publice din comune etc. în- trucît Uzbekistanul face parte din cele mai însorite regiuni ale U.R.S.S., posibilitățile de valorificare ale energiei solare sint multiple.
• ACCIDENTUL CAS

NIC. îngrijorată de creșterea | accidentelor la domiciliu, Comisia C.E.E. a inițiat o anchetă in cele 9 țări vest-europene mem- j bre. După centralizarea primelor date, se estimează că aceste accidente sînt soldate in fiecare an cu 25—30 000 do morți și peste 5 milioane de răniți. Se pare câ „inamicul public nr. 1" il reprezintă produsele inflamabile. Se dovedesc, de asemenea, periculoase : echipamentele sportive, elementele de structură sau de construcție ale ca- , selor, mobilierul și... jucăriile.Este o anchetă menită să avertizeze pe toți membrii familiei — de la gospodine la copii — asupra necesității luării unor măsuri de protecție împotriva accidentelor chiar și acasă.
• O PICTURĂ DE 

MARE VALOARE A FOST 
SCOASĂ LA IVEALĂ după ' mai bine de un an de muncă minuțioasă. Restauratorii muzeului de artă rusă veche „Andrei Rubliov" din Moscova au scos la lumină o pictură din secolul XI (sau începutul secolului XII). Ea a fost descoperită sub un alt portret religios realizat în secolul XVIII. Subțirimea lemnului pe care a fost pictată icoana și dimensiunile sale — 123 cm X 84 cm — au făcut să se bănuiască prezența sub această pictură relativ recentă a unei opere mai vechi. Icoana a fost realizată în perioada in care se puneau bazele unei școli rusești de icoane pictate pe lemn.

• CENTRALE ELEC
TRICE PLUTITOARE. Mai multe firme vest-germane intenționează să instaleze pe o platformă plutitoare, in Marea Nordului, o centrală electrică cu o putere de 300 megawați. în zona respectivă din Marea Nordului se găsesc zăcăminte de gaze naturale care, din cauza concentrației ridicate de azot, nu pot fi valorificate. Ele insă pot servi la alimentarea mai multor centrale electrice plutitoare, cu o putere totală de 4 000 — 8 000 megawați, pe o perioadă de 7—16 ani.
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