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De pe acum, pe agenda consiliilor populare

BUNA APROVIZIONARE
A POPULAȚIEI IN PERIOADA IERNIINe aflăm în plin sezon de toamnă. Este vremea cind din cîmp, grădini, livezi și podgorii se adună roadele unui an de muncă. Odată cu amplificarea eforturilor pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei din acest an, este necesar să se asigure condițiile unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare pentru perioada de iarnă. „Producțiile pe care le avem — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. — chiar dacă nu sînt la nivelul planificat, asigură satisfacerea cerințelor de consum. Vom trimite in surind județelor planul de aprovizionare ; garanția indeplinirii sale este predarea tuturor produselor la fondul de stat. Insist incă o dată asupra acestui lucru și cer să se ia toate măsurile pentru păstrarea corespunzătoare a produselor, pentru buna desfășurare a aprovizionării populației în cursul iernii. Există toate condițiile ca să nu se ivească nici un fel de greutăți în această privință".De la Consiliul central pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare am fost informați că în prezent se lucrează la definitivarea „Programului de aprovizionare pentru sezonul de toamnă- iarnă". Se apreciază că, pe baza recoltei care se prelimină pentru acest an, a măsurilor stabilite de conducerea partidului pentru creșterea producției bunurilor de consum, livrările de produse vor fi în actualul sezon superioare celor din anul trecut.Practic, pregătirile pentru aprovizionarea populației în sezonul de toamnă-iarnă au început în toate județele. In acest scop, odată cu preocuparea pentru strîngerea și preluarea din cîmp a tuturor roadelor toamnei, este necesar ca organele locale ale puterii de stat, prin organismele lor de specialitate, să determine o cunoaștere cît mai exactă a cerințelor de consum ale populației, în strinsă concordanță cu necesarul fiecărei localități, cu evoluția puterii de cumpărare a oamenilor muncii. Numai printr-o cunoaștere cît mai bună a cerințelor populației, în funcție de care să se facă repartizarea fondului de marfă pe localități, se pot pune bazele unei aprovizionări ritmice. O .asemenea cunoaștere, fundamentată prin studiu la fața locului, prin consultările cu deputății și cetățenii, trebuie să stea la baza programelor locale de aprovizionare.Concomitent cu asigurarea cantităților de produse necesare pentru a-

provizionarea curentă a populației, o atenție deosebită trebuie să acorde consiliile populare în această perioadă însilozării legumelor și fructelor necesare consumului în sezonul rece. Din informațiile pe care le deținem rezultă că aproape toate spațiile de însilozare sînt de pe acum pregătite, că operațiile de însilozare au fost declanșate în majoritatea județelor. Termenele limită pină la care toate legumele șî fructele vor trebui să fie înmagazinate au fost eșalonate pe județe și grupe de mărfuri, astfel îneît întreaga operație să poată fi încheiată cel mai tîrziu pînă la 15 noiembrie. Este de datoria consiliilor populare, a comitetelor și birourilor executive ale acestora de a stabili cele mai eficiente măsuri ca întreprinderile de legume-fructe să asigure, atît cu forțe proprii, cît și cu sprijinul populației, preluarea, transportul și depozitarea la timp a produselor din grădini și livezi, să se îngrijească de conservarea în silozuri a tuturor cantităților de produse necesare pe toată durata sezonului rece. In același timp, sînt necesare măsuri ca și fabricile de conserve să-și organizeze în așa fel activitatea incit să lucreze la întreaga lor capacitate.O atenție deosebită trebuie acordată. în această perioadă, de către consiliile populare, de către întreprinderile comerciale organizării în cele mai bune condiții a întregii activități de preluare și însilozare a cartofilor de toamnă, în special din județele mari producătoare — pentru ca în toate localitățile să se asigure stocurile necesare pe timpul iernii. In acest scop, consiliile populare trebuie să vegheze ca, atit pentru populație, cit și pentru consumatorii colectivi — cantinele de întreprinderi, cantinele studențești și ale internatelor școlare, ale spitalelor, unitățile de alimentație publică etc. — să se asigure stocuri corespunzătoare, să ia măsuri ca toți consumatorii colectivi să folosească, pentru Constituirea stocurilor, propriile spații de păstrare.Organele locale ale puterii și administrației de stat trebuie să acționeze astfel ca — pe lingă cantitățile de produse alimentare și nealimentare, combustibil și alte mărfuri specifice sezonului rece, prevăzute a livrate de industria republicași unitățile agriculturii de stat cooperatiste — in fiecare oraș comună să fie valorificate toa- resursele locale care pot su- de marfă necesar populației. Avem în

tru suplimentarea producției de conserve și semiconserve din legume și fructe, de confecții și tricotaje in serie mică, de articole gospodărești, precum și produsele realizate pe loturile personale ale țăranilor cooperatori, in gospodăriile locuitorilor.De asemenea, important este Să se asigure, mai bine decit în alți ani, controlul din partea consiliilor populare, a organelor sale de specialitate, asupra modului în care sînt duse la îndeplinire sarcinile fiecărui compartiment care concură la activitatea comercială — incepind cu îndeplinirea integrală și la termen a contractelor și încheind cu activitatea propriu-zisă de servire a cumpărătorilor in magazine. O atenție deosebită trebuie acordată controlului în depozite, in magaziile comerțului, ale unităților de alimentație publică, privind condițiile de însilozare și conservare a produselor, evitîndu-se acele situații din anii trecuți cind s-au depreciat produse păstrate necorespunzător. Controlul organelor de specialitate trebuie să vizeze întreaga activitate de depozitare : condițiile de preluare a produselor din cîmp, transportul lor, asigurarea gradului de umiditate și aerisire din silozuri, ineît riscurile deprecierii — stabilite în unele locuri cu mult prea multă larghețe — să fie reduse la minimum.Alături de organele de specialitate ale consiliilor populare trebuie antrenate mai puternic decît pînă acum unitățile de control al oamenilor muncii, în special echipele formate din gospodine și specialiști în domeniul calității produselor. Aceeași atenție trebuie să fie acordată, încă din această fază, felului in care se realizează repartizarea judicioasă a fondului de marfă pe cartiere și magazine, transpprțul ritmic al produselor spre unitățile de desfacere in întreaga perioadă de toamnă-iarnă. Se vor asigura astfel condițiile unei aprovizionări corespunzătoare a cetățenilor, în raport CU solicitările lor în continuă creștere, cu posibilitățile sporite ale economiei naționale.

Timpul bun și volumul mare de lucrări impun

în agricultură - un efort stăruitor pentru 
RECOLTAT, DEPOZITAT, ÎNSĂMÎNȚAT!

Tn această săptămînă, în atenția tuturor oamenilor muncii 
din agricultură, a organizațiilor de partid de la sate se impun 
ca sarcini prioritare :

• Porumbul — cules mai grabnic de pe 
toate suprafețele unde știuleții au ajuns la 
maturitate.

o Sfecla de zahăr — transportată mai 
repede din cîmp la fabrici.

® Semănatul griului — care trebuie în
cheiat pînă la 15 octombrie, urmărindu-se 
respectarea regulilor agrotehnice.

HĂRNICIA OAMENILOR SA FIE PRETU-
TINDENI PE MĂSURA SARCINILOR URGENTE
ALE ACESTEI SĂPTĂMÎNI! .Ce evidențiază situația generală pe țară — potrivit datelor centralizate ieri, 9 octombrie, la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare — spre ce anume trebuie concentrate forțele nice și umane de la sate ?PORUMBUL a fost strîns526 300 hectare, ceea ce reprezintă 21 la sută din suprafața cultivată. Lucrările sînt mai avansate în întreprinderile agricole de stat din județele Olt, Teleorman. Mehedinți, Buzău. Gorj. Vrancea, precum și în cooperativele agricole din județele Mehedinți, Dolj, Teleorman, Ialomița, Brăila. Este necesar să se acționeze energic pentru ca porumbul să fie cules" mai repede de pe toate suprafețele unde știuleții au ajuns la maturitate, urmînd ca lanurile încă verzi să fie lăsate să se

lucrări meca-de pe
coacă. Concomitent, trebuie măsurile necesare pentru ca cantitățile strînse în cursul zile pînă seara să fie transportate la locurile de depozitare.LEGUMELE continuă să se găsească în cantități apreciabile in grădini. Vremea frumoasă permite ca ele să se coacă eșalonat și, atît timp cît nu există pericol de brumă, recoltarea acestora trebuie să se desfășoare ritmic, spre a se asigura o bună aprovizionare a pieței cu legume proaspete și a fabricilor de conserve cu materii prime.SFECLA DE ZAHAr a fost recoltată de pe 46 la sută din suprafața cultivată. Paralel cu măsurile pentru grăbirea recoltării, este' nevoie să fie intensificat transportul la fabrici, respectîndu-se întocmai graficele livrare. La această
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la data de 9 octombrie a c., potrivit datelorStadiul recoltării porumbului furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Cifrele înscrise pe hartă indică, in procente, suprafețele de pa care s-a strins recolta in cooperativele agricole (sus) șidată există decalaje între cantitățile de sfeclă recoltate și cele transportate, îndeosebi în cooperativele agricole din județele Ialomița, Mureș, Cluj, Constanța, Botoșani, Neamț, Iași, Suceava.SEMĂNATUL GRIULUI se desfășoară cu intensitate în toată țara, însămințîndu-se dată 47 la sută din nificată. In fiecare săptămînă trebuie intens la semănat, riguros regulile agrotehnice, pentru ca această lucrare să se încheie pină la 15 octombrie.
pină Ia această suprafața pla- zi din această să se lucreze respectîndu-se

in întreprinderile agricole (jos)
Pretutindeni, organele și organi

zațiile de partid, comandamentele 
locale pentru agriculturâ, conduce
rile unitâților agricole au datoria 
să asigure o amplă mobilizare a 
tuturor locuitorilor de la sate, astfel 
ca programele zilnice la recoltare 
și semănat să fie îndeplinite șl 
depășite în flecare comună, în fle
care unitate. Nici o clipă de răgaz 
pînă nu vom pune ia adăpost toate 
produsele, pînă nu vom însămința 
toate suprafețele prevăzute I

TEMEIURILE TRAINICE ALE MARII UNIRI
vechimea de o con-

cul-
stradanule

a unor vechile ’ formate străine, idei și
4.0 viață culturală comună,

rafinat gust artistic. Această și originală civilizație româ- în care valorile vieții intelec- rurale erau încă vii și

culturi europene aveau culturii noastre, asigurată tinuitate evidentă și în care apăreau in relief o impresionantă înțelepciu-

lor drepturi, îm- oprimatoare. Ro
și ame- iar îndem- ofensivă

patrimoniu spiritual unic

fi nă și și te plimenta fondul aprovizionării vedere posibilitățile care există pen-
JUDEȚUL SUCEAVA A ÎNCHEIAT RECOLTAREA CARTOFILOROamenii muncii de pe ogoarele județului Suceava au încheiat recoltarea cartofilor de pe cele 35 mii ha, cultură de bază a agriculturii din această zonă a țării.In prezent se acționează cu toate forțele umane și tehnice pentru grăbirea ritmului livrării produselor la fondul de stat, încheierea, in perioada optimă și de bună calitate, a însămînțărilor, culesului fructelor și legumelor, pentru executarea celorlalte lucrări agricole de sezon.In telegrama adresată cu acest pri-

lej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean Suceava al P.C.R. se arată, intre altele : Vă asigurăm și cu acest prilej, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din agricultura suce- veană vor face, în continuare, dovada hărniciei și priceperii lor, sporindu-și tot mai mult contribuția la propășirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

Act esențial in istoria patriei, Unirea din 1918 a fost legitimată și 
determinată de realități inexorabile, rezultind dintr-o evoluție obiectivă 
multiseculară. Intre aceste realități, alături de comunitatea de n.am și 
de limbă, de strînsele legături economice ce i-au unit dintotdeauna pe 
locuitorii acestor păminturi — aspecte ce au fost evocate in articolele 
publicate anterior in cadrul acestei rubrici — se înscriu viața 
turală unitară, patrimoniul spiritual comun, făurit prin 
întregii românimi.

GÎND SI FAPTA DE COMUNIST

FUGA DE UȘOR— Cum îl cunoașteți pe tovarășul Biță ?Răspunsul nu vine dintr-o dată. E cîntărit. Măsurat cu rigoare, pentru exactitate.— E omul care fuge de... bine. Adică, de u- șor. Caută parcă înadins lucrurile mai complicate, mai grele. De care alții se cam feresc — este de părere șeful uneia dintre fermele I.A.S. Breasta, județul Dolj.Ce are de spus directorul I.A.S., Constantin Biță, despre succinta caracterizare ce i-a fost făcută? N-o comentează. Preferă să spună doar atît : „Ca să reușim, m-am certat mereu cu mine însumi".Ce înseamnă o asemenea „ceartă" a omului cu sine, fuga de comod și ușor, aveam s-o aflăm în fața hărții acestui tînăr bazin pomicol al Doljului, unde pe locurile fostelor dealuri pleșuve — pe care și caprele mureau cindva de foame — a apărut, din investițiile statului și prin pasiunea, abnegația și priceperea oamenilor, această mare grădină, un etalon al pomiculturii moderne.Sint zilele culesului. Din pruni, din meri, din peri se culeg roadele bogate — deopotrivă ale pămîntu- lul și ale hărniciei oamenilor. Pomicultorii de azi ai locurilor știu

prea bine că o contribuție esențială la efortul lor colectiv revine și celui ce a făcut, bunăoară, ca prin aplicarea unei tehnologii noi, a unei agrotehnici înaintate la cultura mărului, recoltele să se apropie de performanțele de vîrf cu-

noscute pe plan mondial.— Vedeți dumneavoastră — ne spune directorul — plantarea pomilor, a viilor nu poate fi socotită o problemă de moment, care se rezolvă oricum ; este vorba de o treabă menită să dureze cît o viață de om. Aici trebuie vizația, pentru rămîne trâ este darul ce-I facem generațiilor de mîine. Tocmai de aceea trebuie să medităm, să gîndim temeinic, inginerește, în așa fel îneît „pretutindeni să miroasă a creier ars", cum obișnuiesc să

excluse impro- empirismul, că tot ceea ce în urma noas-

le spun deseori băieților noștri.— Ce vă displace cel mai mult, tovarășe Biță, din ceea ce faceți dumneavoastră sau din ceea ce fac alții ?— Satisfacțiile de moment care se culeg după puține strădanii, după eforturi ușoare...Și, spre a-și susține punctul de vedere, ne vorbește cu amărăciune despre cei care sînt tentați să ducă iute pe piață tot ce recoltează azi, chiar dacă oferta este mai mare decît cererea și nu se gîndesc că merele și perele se cer și pot fi păstrate spre a ajunge de la o recoltă la alta, ceea ce presupune, desigur, mult mai multă bătaie de cap, o muncă făcută cu temei, gospodărește. Cum, de altfel, se și face la I.A.S. Breasta, care reușește să exporte pînă toamna tîrziu 1 500 tone de prune în stare proaspătă.Dealurile odinioară pleșuve ale Doljului dau azi rod bogat. Pri- vindu-i pe oameni în livadă, in zilele acestea ale culesului, m-am întrebat de cîte ori și cit de aprig s-a certat Constantin Biță cu sine însuși pentru ca ei toți să au în reușească ceea ce reușit și vor reuși viitor ?
Constantin 
MORARU

Desen de T. ISPAS

întreprinderea de tractoare din Miercurea Ciuc : un nou lot de produse — înainte de a fi expediat beneficiarilor

Tradiții culturale unita- în secolul al XIX-lea, in preajma marilor lupte sociale și politice ce aveau să ducă la Unirea Principatelor și, in final, la Marea Unire din 1918, românii aveau o puternică tradiție culturală, care Ie întărise rezistența în fata unor presiuni permanente tot mai nințătoare. acum ii na la pentru legitimele potriva forțelor mânii au pătruns atunci, in noul concert european, cu o cultură aparent „tînără", Aparent, deoarece ea fusese prea puțin cunoscută în civilizație continentală >
centrele de dar puține

ne, un bogată nească, tualese îmbinau cu cele elaborate în orașe, a ieșit strălucitor la lumină m momentul în care o generație de
In toamna aceasta, 

Singeorz-băi am 
văzut un grup de ță
rani mai virstnici șe- 
zind pe o banca și 
discutind. Erau im- 
brăcați in hainele lor 
de sărbătoare, tar ele 
îmi arătau că nu erau 
toți dintr-un sat, nici 
din aceeași parte de 
țară. Că unul purta 
cămașă albă, lungă, 
șerpar, cioareci și co- 
lop, altul purta pan- 
tan și surtuc din di
mie neagră și o pălă
rie dreaptă, altul un 
costum cu 
borsalină 
ochi — așa 
tă oltenii ___
pie... Ședeau la taifas 
mai multe meleaguri. 
Pe o bancă, la Șin- 
georz, la băi. Alături 
se ridica o imensă și 
superbă clădire nouă: 
sanatoriul. Și atunci 
mi-am amintit că nu 
vedeam pentru intiia 
oară așa ceva. Cu-i 
mai văzusem pe ță
rani la băi — la Că- 
ciulata și la Borscc, 
la Olănești și la Tuș- 
nad, la Techirghiol, 
la Moneasa și la Va
tra Dornei, la Vața și 

Bazna, la Hercu-

vestă și o 
trasă pe 
cum poar- 
din cim-

lane și la Buziaș, la 
Sovata și la Amara.

Oare ce discutau, 
acolo, pe o bancă, ță
ranii, privind mere u 
cind spre clădirea sa
natoriului, cind spre 
munții împăduriți din 
preajmă ? Ce ginduri 
aveau ei să-și comu-

Au spus-o ei, fără 
să-i întrebe nimeni. 
La Comitetul Cen
tral al partidului, pe 
adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a 
sosit, între atîtea me
saje, o scrisoare sem
nată de trei țărani și 
expediată din stațiu-

de tratament. Că și 
mincarea e bună. Ba 
au chiar și un club. 
„Ne intilnim aici, ță
rani cooperatori, băr
bați și femei, tineri 
și virstnici, din toate 
județele țării. Și as
cuțind intre noi, zi 
cern că se cuvine să

gîndit 
țăranul 
ca in 
tratament, la 
sau la mare ? Nici in 
vise nu putea să a- 
pară așa ceva".

...Și mi-am 
nat cum s-au 
pe o bancă în parcul

Scrisoare de la băi

atunci că și 
va putea ple- 
concediu, la 

munte

imagi- 
așczat

către cei dragi de acasă...
nice, 
de 
parte de 
stațiune 
tratament 
spre care 
moșierul 
plece ? 
n-am știut, 
că nu i-am 
știind cit de greu iși 
deschide țăranul su
fletul chiar și atunci 
cind ii lucește in 
ochi sărbătoarea.

Dar iată, zilele tre
cute, am aflat.

așa, Imbrăcați 
sărbătoare, de- 

casă, intr-o 
modernă de 

balnear, 
cindva doar 

putea să 
Niciodată 

Pentru 
întrebat.

nea Geoagiu-băi, 
26 septembrie 
curent. E ca o 
Soare acasă. Ei 
că o duc bine, 
și cu sănătatea o duc 
mai bine decit înain
te, pentru că trata
mentul le-a
Că acolo, la Geoagiu- 
băi, intre alte sana
torii și complexe sa- 
natoriale noi, se află 
și cel 
lor, al 
255 de 
rie, cu

la 
anul 
scri- 
spun 
chiar

ajutat.

care este al 
țăranilor, 
locuri pe se- 

o bază proprie

Cu

vă adresăm mulțumi
rile noastre, iubite 
conducător, pentru 
marea grijă ce o pur- 
tați fiecărui om care 
muncește".

Mai departe, ei țin 
să se știe exact ca 
ceea ce li se întimplă 
e ceva mai mult de
cit important. Pentru 
că : „Noi, cei 
virstnici, spunem 
lor mai tineri ce viață 
grea am dus in tre
cut, cind trudeam ain 
greu pentru o bucată 
de mălai. Cine s-ar fi

mai
ce-

de la Geoagiu, 
țărani. ~ 
cheamă 
zeșan, din Siliștea de 
Alba ; pe al doilea 
Petru Anceș, din 
Sîntana de Arad ; pe 
celălalt Vasile Cls- 
maș, din Seulia din 
Cimpie, județul Mu
reș. Și cum tot vor
bind ei de una de 
alta, au ajuns să vor
bească și despre ce 
mai vorbiseră și ieri 
și alaltăieri : că ar fi 
frumos din partea lor 
să-i scrie omului a-

trei
Pe unul il 

Simion Bo-

cela care atit de mult 
a făcut pentru țară, 
pentru toți cei cure 
muncesc, și pentru ei, 
țăranii. Și s-au apu
cat să-i scrie, pe în
delete, desenind cu 
grijă literele și cu
vintele. Ca intr-o 
scrisoare trimisă celor 
dragi de acasă. Celui 
drag, din sufletul lor, 
adică tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Și 
scriindu-i, 
închipuiau 
du-le din 
sei de la

Nu pot 
gindesc acum la toți 
țăranii cooperatori pe 
care de atitea ori și 
în număr atit de 
mare i-am văzut prin 
stațiunile 
matice, 
in haine 
toare și vorbind între 
ei. Și știu că dacă ar 
fi fost și ei de față, ~ cțnci

venit 
scrie to- 

Nicolae 
scrisoarea

nu trei,

poate și-l 
zimbin- 

prispa ca- 
Scornicești. 
să nu mă

balneucli- 
plimbindu-se 

de săroâ-

la Geoagiu-băi, 
celor trei le-a 
ideea să-i 
varășului 
Ceaușescu, 
ar fi purtat 
ci sute șt sute de mii 
de semnături. Dar, 
oare, nu le poartă ?

Mihai CARANFIL
(Continuare în pag. a Il-a)

patrioți înflăcărați au început să stringă documente și cronici, costume și obiecte ceramice, versuri populare și manuscrise cu miniaturi, provenite de pe întreg teritoriul locuit de români. S-a observat atunci că dacă în cadrul altor state naționale se punea cu acuitate problema cum trebuie rezolvată situația creată de existența unei limbi „superioare" și a uneia „vulgare", centre culturale închise în tradiții alături de grupurile în centre cu alte alte aspirații, la noi lucrurile stăteau altfel ; cultura, care izvori- se din focarele de viață intelectuală de pe întreg cuprinsul patriei — de la Peri la Putna și Tisma- na, din satele și orașele de pe văile Crișurilor pină in cele de pe malul Mării Negre — se dezvoltase unitar, printr-o necontenită circulație de bunuri și oameni de cultură peste granițele arbitrar impuse poporului român.Această unitate iese în evidență in toate cele trei mari sectoare ale activității intelectuale : in creația orală, unde motivele nu se închid in spații restrinse, ci se regăsesc în regiuni diverse, temele circulînd, ia rindul lor, cu ușurință, după cum ne indică locurile din care au fost culese baladele și Miorița ; in creația figurativă, unde arhitectura cunoaște un fascinant registru de exprimare, dar nu se separă categoric prin stiluri strict regionale, în timp ce sculptura și decorația au un aer comun, iar pictura păstrează peste tot, la Strei, la Arbore sau la Govora, aceeași viziune despre lume și aceeași încredere în firea umană : în fine, în creația scrisă.
„Așa cum să înțeleagă 

toți". Stăruind în rîndurile de față asupra creației scrise, este de remarcat faptul că în cultura română tiparul a pătruns de timpuriu și a ființat, în ciuda unor întreruperi provocate de războaie și prădăciuni, de la începutul secolului XVI pină in secolul XIX, cind s-a diversificat masiv, prima carte fiind tipărită în țara noastră în anul 1508. Apoi, cartea nu a rămas atașată de limbi cu prestigiu „internațional", ca latina, greaca sau slavona, ci a îmbrățișat curind limba vorbită în sate și orașe „așa cum să înțeleagă toți" — după fericita expresie a lui Simion Ștefan. De aceea cartea a pătruns peste tot și a fost folosită, așa cum
Alexandru DUȚU
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Zilele trecute, pe teritoriul co

munei Suharău (Botoșani) au 
fost găsite, pe un teren erodat, 
două monede cu mare valoare 
documentară. Una dintre acestea 
este dacică și datează din se
colul al II-lea i.e.n. ; cealaltă, 
romană, poartă efigia împăratu
lui Domițian, datind din secolul 
I al erei noastre. Și cum ambele 
monede se aflau alături în mo
mentul identificării, la fel au 
fost expuse și in colecția nu
mismatică a Muzeului de isto
rie al județului Botoșani. Simbo- 
lizind, de fapt, procesul de for
mare a populației ce dăinuie de 
veacuri pe aceste meleaguri din 
nordul țării.

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

31-B-7205Luni dimineața, in jurul orei 
7, in stația din piața Dorobanți 
au urcat in autobuzul 31 simplu 
(nr. 
din 
pană. Aglomerație 
toată lumea a 
vederea. Singura persoană ne
mulțumită a fost insă... șofe
rul. Pufnind și trăznind, el s-a 
înfuriat rău, dar nu pe faptul 
că autobuzele acestei întreprin
deri, prost revizuite, se strică la 
două ore după ce ies din garaj, 
ci pe cetățeni. Un potop de in
jurii și vorbe grosolane pe care 
nici hirtia nu le suportă... Și in 
continuare s-a comportat ca și 
cind s-ar fi aflat la volanul pro
priei mașini. La stația de lingi 
Șoseaua Ștefan cel Mare s-a fă
cut că oprește, iar la „Cinema
teca" n-a mai făcut stație de
loc. Doar la protestele publicu
lui, a oprit mai departe, intre 
stații, expunind călătorii la acci
dente.

31-B-7205) 
alt autobuz

și călătorii 
rămas in — pe care 

trecut-o cu
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„Sfîntul" 
si credulii»

„Sfintule, pe mine să mă vră
jești ca si ciștig procesul la ju
decătorie". „Pe mine, preasfin- 
te, sd mă tămăduiești", „Eu am 
venit cu vaca să-i faci o «dezle
gători* ca să dea din nou lap
te"... Cel In cauză (domiciliat, 
din aprilie a.c., in strada Drăga- 
nilor nr. 83 din Satu Mare, unde- 
și cumpărase și o locuință) 
„sfînt", „sfint", dar făcea pe 
dracu in patru pentru a-i jumuli 
pe oameni. Unei bătrine, care 
i-a cerut să-i vindece bărbatul 
de alcoolism, i-a recomandat sd-i dea acestuia timp de 3 săp- 
tămini să bea, la miezul nopții, 
singe de pui de rindunică ! 
„Păi, cum, păcatele mele, eu, fe
meie bătrină, să mă cațăr in co
paci după pui de rindunici ?" 
In cele din urmă, oamenii au a- 
flal cd este vorba de un escroc 
notoriu, L.K., vechi client al 
penitenciarelor.
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Păstrăvi sau 
polietilenă ?

Covasna — orașul celor 1 900 
izvoare de apă minerală — de
vine, pe zi ce trece, mai frumos. 
La tot pasul se observă mina e- 
dililor orașului, care fac eforturi 
pentru înfrumusețarea localită
ții. Doar piriul, de la care și-a 
luat orașul numele, e in notă 
discordantă cu restul localității. 
Citeodată, albia pipiului seamă
nă cu un canal de ape menajere. 
Coșuri și damigene aruncate șl 
eșuate la mal, pungi de nailon 
agățate de crengi, recipienți de 
polietilenă in mijlocul unor 
pete de ulei. Cauza ? O parte 
din vină o poartă locuitorii ur
bei, care confundă uneori albia 
riului cu o ladă de gunoi. Dar 
cei mai vinovați sint unii turiști 
care iși spală autovehiculele in 
apa piciului sau chiar schimbă 
uleiul, vărsindu-l pe cel folosit 
direct In apă. Sperăm că va veni 
timpul cind turiștii aplecați pes
te balustrada piciului Covasna 
vor privi jocul păstrăvilor și nu 
tabloul dezolant al albiei împo
dobite cu pungi multicolore de 
polietilenă.
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i Damige 
nele...
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Nu știm dacă In beciul casei 
sale din satul Corvinești nr. 252 
(Bistrița-Năsăud), loan Gălățean 
are sau nu instalată lumină e- 
lectrică. In schimb, este sigur 
că in acel loc a ținut alături cel 
puțin două damigene, dintre 
care una conținea „lacrimă de 
prună", iar cealaltă — substanțe 
toxice. Din cauza „vitezei", în
tr-o seară, I.G. a încurcat da- 
migenele înghițind în locul 
țuicii, o dușcă zdravănă de sub
stanțe otrăvitoare. A fost 
nat de urgență in spital, 
de intervenția medicilor, 
și altora I

inter- 
Noroc

Aviz
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Voci 
plimbate

Intre comunele tulcene Dăieni și Ostrov e o distanță de numai 7 km. Dar vocea celui din 
Dăieni care vrea să vorbească 
la telefon cu cineva din Ostrov 
trece prin Topolog și... Tulcea. 
cale de vreo 200 km. „Să vor
bești la telefon cu Dăienii? te 
întreabă mirați ostrovenii. iți 
trebuie citeva ore. Mai bine 
mergi pină acolo, rezolvt ce ai 
de rezolvat și te întorci". „De 
ani de zile, ne informa tovară
șul Ion Buriu, primarul comu
nei Dăieni, sesizăm acest fant. 
Nu înțelegem de ce Direcția ju
dețeană de poștă și telecomuni
cații nu ne ajută". Chiar, de ce 7
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Rubrlcâ realizata de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I

Anual, la întreprinderea „CESAROM" din Capitală se prelucrează circa 120 000 tone de materii prime : caolin de Aghireș, argile de Sîncuiuș și Medgidia, feldspat de la Orșova și din județul Cluj, nisip, dolomită ș.a. Acestea parcurg un drum lung din carieră pină cind să fie transformate în faianță.
Cum pot „dispărea" cîteva 

mii de tone de materie pri- 
mă? Dar tocmai pentru că acest drum este lung și costisitor, risipa nu trebuie admisă sub nici o formă.

Iată însă că, din cantitățile de materii prime intrate in acest an In depozitele întreprinderii „CESAROM", peste 4 100 de tone nu se regăsesc in produsele finite. Cum și unde au dispărut cîteva mii de tone de materii prime ?— De fapt, materiile prime nu au dispărut ; diferența provine din depășirea consumurilor specifice la plăcile de faianță șl gresie, ne spune tovarășul Marin Ionescu, directorul Întreprinderii.— De ce au fost depășite consumurile specifice ?— Fără să se înțeleagă că trecem

peste propriile neajunsuri și că nu am luat o serie de măsuri pentru întărirea disciplinei în muncă și respectarea tehnologiei, cele mai multe pierderi sînt determinate de calitatea necorespunzătoare a materiilor prime pe care ni le livrează uneori furnizorii. Caolinul, de pildă, conține cantități mari de corpuri străine, are o granulație necorespunzătoare, ca să nu spun că uneori primim niște bulgări pe care aproape nici nu putem să-i folosim. Sitele prin care filtrăm caolinul sînt foarte fine și orice impuritate trebuie înlăturată. Adeseori in feldspat găsim fier magnetic, ceea ce înseamnă că la măcinare

s-au folosit bile de metal și nu de silex cum se prevede in tehnologie. Furnizorii zic că și-au făcut datoria, ne-au livrat materiile prime și nu-i mai interesează ce se întîmplă mai departe. Dar noi sîntem nevoiți să facem o serie de operații în plus pentru purificarea materiilor prime, cu pierderile firești ce decurg de aici, să corectăm rețetele de fabricație, să consumăm mai multă energie. Faianța pe care o livrăm beneficiarilor noștri trebuie să fie albă, frumoasă și rezistentă. Și așa o. și livrăm, necesar însă ca și furnizorii de terii prime să înțeleagă și să se ture acestui efort.
Este ma- ală-

■■■<

0 zi din patru pentru... 
rebuturi. Fie din cauza calității materiilor prime, fie datorită stării tehnice necorespunzătoare a unor utilaje, cert este că așa cum se lucrează în prezent la întreprinderea „CESAROM" contravine oricărui principiu economic. După prepararea pastei urmează operația de presare și fasonare a plăcilor de faianță. Ei bine, numai într-o oră, lingă cele opt prese din secția faianță s-au adunat adevărate mormane de rebuturi, adică de plăci sparte. Pentru ca spațiul din jurul preselor să poată fi degajat și-a făcut imediat apariția un încărcător frontal cu cupă, care a devenit un utilaj cheie în fluxul tehnologic. Nu e deloc ușor să fie evacuate cantitățile mari de plăci sparte !— Care este procentul de rebuturi ?— Oprim presele numai cind rebuturile depășesc 25 la sută (? I) ne răspunde tovarășul Vasile Udrea, șeful secției.— înseamnă că pierderile de materii prime sînt foarte mari.— Materia primă nu se pierde în totalitate, pentru că plăcile sparte sint măcinate și reintroduse in fluxul tehnologic. Chiar și plăcile sparte după prima ardere, care durează șapte zile, sînt măcinate și recirculate.Nici un cuvînt insă despre importantele cantități de combustibil și energie consumate, despre manopera folosită și pierderile de capacitate. Un calcul elementar arată că la „CESAROM", în secția de faianțe- gresii, o zi din patru se fabrică numai ...rebuturi. O zi din patru presele

și cuptoarele din secție sint folosite pentru prelucrarea materiilor prime rebutate. Cauzele sînt cunoscute și de conducerea întreprinderii șl de muncitorii din secție.— Pasta pentru faianță face aderență cu matrița, ne explică muncitoarea Maria Popescu, aruncind de zor plăcile sparte. Nici presele nu funcționează cum trebuie.
Dacă și Institutul de cer* 

cetări... In mod firesc întrebarea : de ce nu se hotărît pentru Înlăturarea care generează risipa ?— Reparații la utilaje se spune Gheorghe Simion, contabilul șef. La acest capitol cheltuielile sînl depășite cu peste 17 milioane Iei.Bani, după cum se vede, se cheltuiesc. Dar poate crede conducerea Întreprinderii că în felul acesta își face datoria ? Desigur, pentru rezolvarea unor probleme mai dificile este necesară și intervenția Centralei industriale de materiale de construcții. Se știe bine că, în momentul de față, întreprinderea are greutăți deosebite, că planul producției nete nu a fost realizat cu circa 13 milioane lei. Chiar peste drum de întreprindere se află sediul institutului de cercetări și proiectări pentru materiale de construcții, de la ferestrele căruia se văd mormanele de rebuturi scoase din secțiile de fabricație. De ce nu se caută in comun soluții pentru eliminarea neajunsurilor ?

se pune intervine cauzelorfac, ne

Ion TEODOR 
Dan CONSTANTIN

(Urmare din pag. I)s-a întâmplat și în alte părți, in cult, dar și ca manual de școală. Ne putem da seama azi, cind răspîndirea cărții este mai bine studiată, ce a însemnat pentru un sătean din Maramureș să ia in mînă o carte tipărită la Govora. Multe cărți din Transilvania au pe ele indicația că au fost dăruite de stolnicul Constantin Can- tacuzino sau de Constantin Brânco- veanu ; dar sînt alte însemnări care ne îndreptățesc să credem că mai toți editorii de carte au avut grija să o îndrepte spre comunitățile care nu aveau prin apropiere centre de multiplicarea textelor. în orice caz. Matei Basarab și Vasile Lupu au dus o asemenea politică. In ceea ce ii privește pe Coresi, știm că el a fost primul producător de „carte-marfă" la noi și de aceea a urmărit cu dinadinsul difuzarea largă a textelor ieșite de sub teascurile brașovene. Același interes a dus la imprimarea in 1582 a „Paliei" la Orăștie. Apoi, tipografia de la Rimnic a fost, cu precădere, orientată spre Transilvania, unde prefețele lui Chesarie despre originea românilor au ajuns la sate și au fost folosite în cuvintările ținute in fața comunității.Răspîndită prin daruri, cartea a fost achiziționată cu bani rtati de toată obștea. „Cartea românească de învățătură" — tipărită în anul 1643 de Var’aam la Iași — a avut o păs- pîndire prodigioasă ; cu siguranță pentru că a împlinit o nevoie, dar și pentru că a răspîndit cuvîntul românesc. Exemplare au fost găsite în Bihor, in Maramureș, în toată Transilvania și in Muntenia ; cel mai Îndelungat traseu l-a parcurs un exemplar păstrat azi la Cluj-Napoca, după ce in secolul XVIII a fost in Dobrogea, de acolo a trecut la Jidveiu, în Alba, apoi la Brașov, la Bistrița-Năr săud și priritr-o serie întreagă de localități din județul Mureș.

Nu numai cărțile, dar și copiștii, tipografii, Iegătorii sau editorii de texte au trecut de pe o parte pe cealaltă a Carpaților. Din șirul lung de nume care a intrat în memoria noastră colectivă, este suficient să-I reamintim aici pe Ioniță Voita Moldoveanul, care a străbătut partea de nord a Transilvaniei scriind și îngrijind cărți sau pe Vasile Sturza, care a scris multe texte in Bihor și in Banat ; in schimb, Eustație Popovic! a

Pentru a rezolva problema rebuturilor
...au adus un autoîncârcâtor

Ceea ce vedeți in fotografie sînt rebuturi de faianță. Ceea ce nu se vede insă In cupa autoincărcâtorului sint cele circa 200 kg de combustibil convențional consemnate inutil pentru aceste rebuturi. Risipă la pătrat !
însemnata contribuție a Munteniei 
prin dărnicia lui Constantin Brânco- 
veanu șt prin tot atit de importanta 
destoinicie tehnică ă tipografului-lite- 
rat Iștvanovici, plecat ' ' “
rești la Alba Iulia în 
scop".„Pentru ca patria Această colaborare, intensa circulație a manuscriselor, a cărturarilor meșterilor și zugravilor, căreia

de la Bucu- 
acest anumesă renască", îmbinată cu cărților și1

0 viață culturală comună,
patrimoniu spiritual unic

trecut din Transilvania în Moldova. Se adaugă acestui șir distinsul cărturar Daniil Panonianui, căruia ii datorăm codul de legi 1652 (în prefața codului, silvănean făcea elogiul dobîndite prin știință și dînd pe omul din „sat prost", care se împodobește cu învățătura) ; de asemenea, frații Corbea din Brașov, dregători la curtea lui Brâncoveanu, sau Râmnicenii, care au circulat în Transilvania. Multe cărți au fost rezultatul unei, colaborări i se, precum „Chiriacodromionul" 1699, care, spune loan Lupaș, 
„cea mai deplină expresiune a 
tății românești prin colaborarea 
mentului din Moldova (textul „Caza
niei" lui Varlaam) cu cel din Tran
silvania (cheltuiala lui Atanasie, a 
protopopului Gheorghe Dăianu și a 
oberbirăului Ștefan Raț), alături de

apărut in acest tran- „nobleței" faptă, lău-
re- strîn- din este 

unl- 
ele-

5adaugă vii șt neîntrerupte schimburi in domeniul creației orale, al artei populare, a însemnat o permanentă osmoză de o parte și de alta a Carpaților, o expresie grăitoare a comunității de aspirații șl ginduri a românilor. în 1643. in prefața la „Antologhionul", publicat în slavonă, Udriște Năsturel vorbea ci- dacice". se în- îndem-

CETĂȚENEȘTI «

despre locurileAleea Parva, tierul Drumul berei din Capitală. Un bloc mai frumos, mai bine gospodărit decit altul. Intrările, casa scării, perdelele de la ferestre îi recomandă pe locatari drept buni gospodari. Alături se află o școală, o grădiniță, alte multe blocuri. Toate aceste clădiri încadrează un parc pentru copii a- menajat cu patru ani în urmă, cu bănci, scrîncioburi, scări metalice, tobogane... Era de așteptat ca această oază de verdeață și de

car- Ta- joacă pentru copiii din împrejurimi să fie exemplar întreținută și îngrijită de părinții lor. Frumosul parc este însă de nerecunoscut, plin de grămezi de fier vechi (care reprezintă un pericol pentru joaca celor mici), hîrtii, ambalaje, cartoane, gunoaie. Și. - - ■meni, rile de la nici popular al sectorului. Altfel și-ar fi dat seama că intr-o zi, chiar copiii, cu sprijinul pă-

... nu le vede ni- Nici din blocu- lnvecinate, nici școala de alături, de la consiliul

• PRAHOVA. Teatrul municipal Ploiești a prezentat în premieră spectacolul compus din piesele „Urme pe zăpadă" de Paul Everac și „O sărbătoare princiară" de Teodor Mazilu. Secția de propagandă a Comitetului județean Prahova al P.C.R. a editat o lucrare documentară care pune în evidență cele mai importante și mai eficiente inițiative muncitorești care determină creșterea producției fizice și nete, sprijină dezvoltarea creației tehnico-științifice în

de joacărinților, cu două-trei camioane de nisip rezolvau gropi iar cu toarte le se .douăzeci de scrincio- buri defecte (din totalul de 24). Treburi care nu cereau nici fonduri, nici investiții.Nu-i tirziu nici a- cum. Locurile sint Intr-adevăr de pentru copii, cuvine să fie mai serios.

problema unei pentru sărituri, citeva suduri și puține materia- reparau și cele

joacă dar se privite
Al. P.

intreprinderile industriale ale Prahovei. (Constantin Căprar u) 
• NEAMȚ. Timp de trei zile, la Roman s-a desfășurat Festivalul interj udețean al filmului de amatori „Rutier 8“ și simpozionul „Rolul și locul mijloacelor audiovizuale în activitatea de educație rutieră". Au fost prezentate 35 de filme pe teme de circulație rutieră, realizate de cinecluburile caselor de cultură și caselor pionierilor și șoimilor patriei din peste 20 de județe ale țării. (Constantin

OAMENILOR MUNCII
Soluționare răspunsȘtefan Briceag, zidar-șamotor, București : De mai multi ani, in cadrul întreprinderii „Tehnometal" din Capitală a fost constituit un grup de muncitori specializați in executarea reparațiilor capitale la cazanele care lucrează sub presiune, aflate in dotarea diferitelor unități industriale. Țlnind seama de condițiile speciale în care funcționează cazanele. acestea necesită, la anumite intervale, reparații capitale, lucrări ce trebuie executate de oameni cu o calificare deosebită. Incepind din acest an însă, conducerea întreprinderii repartizează mai puține lucrări acestui grup muncitori, trecindu-i să lucreze activitatea curentă de producție, scăzut cumva solicitările întreprinderilor pentru asemenea reparații capitale ? Nicidecum. Drept dovadă, anexez o listă de comenzi pentru executarea unor astfel de lucrări, cărora nu li s-a dat insă curs.Nota redacției : Fiind vorba de o situație cu repercusiuni asupra siguranței în funcționarea cazanelor, am adus această sesizare la cunoștința Ministerului Aprovizionării, care exercită controlul gospodăririi fondurilor fixe în întreaga economie. De aici, scrisoarea a fost trimisă Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Dar nici acest

tot de în Au

for nu i-a dat curs, ci a expediat-o Centralei industriale de mașini și utilaje pentru industria ușoară, grefată pe structura întreprinderii „Tehnometal", deci chiar forurilor criticate.In răspunsul trimis redacției de centrala amintită se menționează că Întreprinderea „Tehnometal" urmează a fi reprofilată, concentrin- du-și activitatea spre fabricarea de utilaje tehnologice, iar, din indicația conducerii M.I.C.M., activitatea de reparație a cazanelor va fi dezafectată. „Totuși — se precizează în răspuns — in limita capacității disponibile, am acceptat spre execuție unele comenzi de reparații cazane și înzidiri pentru întreprinderi din cadrul M.I.U." (Se dau trei exemple de comenzi onorate, în vreme ce comenzile neonorate sint de ordinul a citorva zeci).Problema reparațiilor de cazane a fost deci unilateral „soluționată", numai prin prisma intereselor centralei. Iată de ce adresăm forurilor de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini întrebarea : cine va executa, în acest an și în următorii ani, reparațiile capitale la cazanele sub presiune, lucrări care pină nu de mult au fost executate de întreprinderea „Tehnometal" din București ?
Lungul drum al tărăgănelii...Alexandru Coițan, satul Miluța, comuna Borăscu. județul Gorj : Cu prilejul unor adunări populare și al unor discuții purtate cu deputății consiliului popular comunal s-au făcut numeroase propuneri cu privire la mai buna gospodărire a satului nostru. Iată citeva dintre acestea : repararea drumului local, a podului de ciment din centrul satului și a podețelor de pe raza acestuia. Înființarea unui chioșc pentru vînzarea piinii (deoarece satul se află la o distantă de 10—12 km de cel mai apropiat magazin alimentar) și a unor unități de prestări servicii, organizarea unor acțiuni de muncă patriotică pentru plantarea puieților de salcim pe terenurile

supuse alunecărilor, analizarea activității comitetului de cetățeni care răspunde de construirea căminului cultural, pentru care s-au confecționat 45 000 bucăți cărămidă, amenajarea unei grădini de legume în cadrul brigăzii nr. 1 a C.A.P. — Borăscu, care să asigure răsaduri șl pentru populație etc.Propunerile au fost reținute ca fiind judicioase, deoarece răspund intereselor Întregii obști. Dar punerea lor în practică nu s-a făcut decit parțial, deși am insistat, în repetate rînduri, la consiliul popular comunal. De aceea, apelăm șl pe această cale. în speranța că tărăgănarea va lua sfirșit

(

au îmbrățișat românii de pe ambele versante ale Carpaților, în timp ce în școli muntene și moldovene ardelenii Gheorghe Lazăr sau Simion Bărnuțiu adresau învățătura lor tuturor celor de un neam, pe care cel din urmă îi îndemna : „țineți cu poporul toți, că să nu rătăciți".Treptat, Bucureștii au devenit capitala tuturor românilor, mai ales prin instituțiile de cultură și publicațiile cu forță magnetică. De inima „țării" se apropiase cu emoție Timo- tei Cipariu, aici veneau să lucreze scriitori și oameni de știință și tot aici George Bariț devenea președinte al Academiei ; cei din Transilvania știau că sint „consacrați" atunci cind au fost bine primiți în revistele de prestigiu din „țară", după cum își amintea Lucian Blaga.Unirea culturală era de mult un fapt împlinit atunci cind adunarea de la Alba Iuiia a înmănuncheat politicește toate inimile românilor. împlinind un ideal pentru care singeraseră atita. Și de aceea, cind pe harta Europei România s-a înfățișat ca un stat unitar, intre hotarele sale era același fel de a scrie, a zugrăvi, a cinta și a doini, din Maramureș pină in Dobrogea, din Banat pină in Moldova, din Oltenia pină în Bucovina.

Pe scurt,• întrecere școlară. La începutul acestei luni, peste 800 de elevi de la Școala generală nr. 21 din Iași, Împreună cu directorul coordonator și cadrele didactice, au participat la o acțiune de muncă patriotică de bună gospodărire și înfrumusețare a cartierului din raza lor de activitate. Cu acest prilej s-au strîns și importante cantități de deșeuri de hirtie.Asemenea acțiuni se vor repeta în fiecare trimestru al anului, fiind înscrise în planul de muncă al școlii ca o chemare la întrecere cu celelalte școli. (Gheorghe Zaiț, inspector la Consiliul popular municipal Iași).• Din magazin în magazin... De mult timp din magazinele de specialitate aprovizionate de I.C.R.M.- Pitești lipsesc rezistențele de 125 W pentru frigiderele „Fram 1121". Săptămini in șir am fost nevoit să bat drumurile în căutarea unei astfel de rezistențe, dar in zadar. La O.C.L. Cimpulung. de pildă, ca și la depozitul din Pitești mi s-a răspuns că fabrica ar fi de vină că nu mai produce asemenea piese de schimb. (Ion Pîrșan, muncitor la întreprinderea minieră Cimpulung,\ județul Argeș).

din scrisoriNota redacției. Ne-am interesat la întreprinderea mecanică Sadu șl am aflat că I.C.R.M.-Pitești a comandat pentru anul 1978 doar 8 000 de rezistențe de acest tip. Față de fondul de marfă contractat în acest an — 6 400 bucăți frigidere „Fram 1121“ — cantitatea de rezistente este mult prea mică dacă ținem seama și de frigiderele vîndute în anii anteriori. Deci vina aparține întreprinderii de aprovizionare, care nu a ținut seama de cerințele cumpărătorilor.• N-ați pierdut un... compresor? Mal bine de două luni a zăcut un compresor pe strada Mlhal Bravu, în spatele cofetăriei „Fistic", din sectorul 3, București. Cum porțiunea de stradă respectivă a trebuit să fie mutat strada P30.compresorul a inceput să ruginească, i s-au descompletat unele piese. Semnalez acest lucru în speranța că, în sfirșit, își vor aminti de soarta lui cei care l-au „uitat" aici. (Ion V. Marin, tehnician. București).

asfaltată, compresorul a fost cîțiva metri mai încolo, pe Avrig, in apropierea blocului Abandonat de-atita vreme,

titorului despre „țările Dacă într-o carte slavonă tilneau asemenea idei, ce nuri au pornit din cărțile apărute în românește ne dăm seama răsfoind exemplarele care au străbătut țara noastră și în care se vorbea despre faptul că muntenii, moldovenii și transilvănenii sînt de același neam, despre cerința ca toți românii să-și unească eforturile pentru ca „patria să renască". Dacă la început de secol XVIII Transilvania a fost hrănită cu cărți venite din Moldova și Muntenia, în schimb la sfirșitul secolului luminile venite de peste munți au pus în mișcare cugetele, după cum spunea Kogălniceanu refe- rindu-se la Petru Maior. Circulația intensă a ideilor s-a îmbinat cu alternanța inițiativei culturale, astfel că dezvoltarea vieții intelectuale a avut un caracter unitar.A fost firesc ca în momentul în care au apărut primele încercări de periodizare a culturii române, la Gri- gore Râmniceanu și la Samuil Micu, fenomenul cultural să fie privit în ansamblu, ca un patrimoniu comun.Pe drept cuvînt putea George Bariț să scrie, in 1838, că o limbă care are atîtea cărți — iar „acestea au fost scutul și pavăza limbii" — „se poate socoti mai mult de jumătate cultivată". Noile ziare și reviste care au apărut în ritm sporit au strîns, peste fruntariile politice, rîndurile colaboratorilor și ale cititorilor ; marele Eminescu avea să debuteze în revista ardeleanului Vulcan. Societățile literare și științifice
Blagovici). • DOLJ. Teatrul Național din Craiova a prezentat piesa Victor getaViorel _ . ,tacolul a fost prefațat de prof, dr. docent din București, care a vorbit despre „Virtuțile contemporane ale teatrului romantic". (FI. Dinu). 
• TULCEA. Sub patronajul Comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, la

în premieră pe țară „Marion Delorme" de Hugo. Regia — Geor- Tomescu, scenografia — Penișoară-Stegaru. Spec-Ion Zamfirescu

Ampla manifestare cinematografică prilejuită de aniversarea Republicii Populare Chineze se constituie într-o adevărată retrospectivă a filmului chinez, fiind In același timp o imagine concludentă a potențialului creator actual și a orientărilor și căutărilor noi, a perspectivelor noi de afirmare ale acestei cinematografii.Cele șase filme care sînt prezentate în cadrul Săp- tăminii filmului din R. P. Chineză ilustrează, prin insăși tematica lor, gradul înalt de angajare a autorilor față de valorile semnificative ale istoriei trecute și prezente, față de tradițiile vii ale luptei pentru eliberarea socială și națională, față de crezul revoluționar al apărării și dezvoltării acestor valori. Fie că este vorba de impresionante reconstituiri de epocă, precum in Bătălia navală din 1894 de Lin Nung, fie că admirăm rafinamentul narativ al cineaștilor in evocarea unor momente de după eliberare, ca în Călătorie misterioasă de Lin Nung și Ciu Uan-sun — uneori urmărind vaste desfășurări de forțe umane, ca în Războiul subteran de Hsu-tun, Partizanii din cîmpie de Wu Chao-ți și Chang Chen-hua sau Misiune pe Iantzi de Tang Hua-ta și Tang Hsiao-tan, alteori fiind cîștigați de delicata re-

memorare individual, al eroinei din insulă Cen Huai-ai și Uan Hao- nei - zează ceste producții este încrederea in omul nou, in puterea și omenia lui. in forța lui de convingere și de re-

Tulcea a luat flintă o școală populară de artă. In cadrul ei vor funcționa secții de muzică
(cu clase de acordeon, chitară și instrumente de suflat), de arte plastice (cu clase de grafică și pictură), de actorie (cu clase de regie pentru brigăzi artistice și actorie-teatru), cinematografie, de coregrafie, ceramică-olărit

a unul destin cum este acela din Milițiencele de Cien Cian,ceea ce caracteri- înainte de toate a-
meroasele istorii autentice, consemnate, dacă nu în cărți, cel puțin in amintirea oamenilor locului. De aceea, ele poartă marca în- confundabilă a mărturiilor directe, încărcate de detalii pline de culoare locală, înconjurate de o aură de legendă, care le perpetuează semnificația. O fată se

Săptămîna filmului 
din R. P. Chineză

zistență, în capacitatea lui de a mobiliza conștiințele.O largă deschidere tipologică, îmbinată cu o adin- că înțelepciune specifică in considerarea particularităților individuale, le îngăduie autorilor să acorde o egală atenție personajelor istorice și eroilor populari, încercat comandant, precum căpitanul de vas din Bătălia navală din 1894, sau modestă fiică de pescar, ca povestitoarea din Milițiencele din insulă, personajele par să provină nu numai dintr-o mare istorie trăită, dar și din nu-

numește, poetic, (Cerul purpuriu), in tirea momentului in de-abia născută, salvată din valurile unde părinții o abandonaseră intr-o albie, neavind cu ce să o hrănească. Un pescar este numit de ai lui, nu fără umor, Li-84, pentru că el descoperise, pe vremea patronilor, cum erau înșelați la cintar cu 84 de unități.Acestei originale facturi documentar-legendare ii corespunde, in planul realizării regizorale și interpretării actoricești, o sim-

Hal-hsia amin- care, fusese mării,

bioză inedită a patetismului militant și confesiunii intime, luminate de a- ceeași generoasă dăruire pentru cauza unei noi demnități a omului și a țării. Un simț foarte ascuțit al dreptății inspiră acest patetism intransigent și a- ceastă nobilă confesiune, în care o excepțională pleiadă de actori, aparținind unei școli artistice de e- levată clasă, fac să transpară firesc și convingător, atit amărăciunea unor inechități de tristă memorie, interne și externe, cit și decizia imprescriptibilă de a le curma, pe calea luptei revoluționare conduse de partidul comunist, construind o viață socialistă liberă de orice amenințări.Remarcabilă fidelitatea cu care sint aduse pe ecran ritualurile, particularitățile de comportament, gesturile și costumația unitare sub raportul apartenenței lor Ia spiritualitatea unui mare și talentat popor.Sint tot atâtea motive pentru care Săptămîna filmului din R.P. Chineză, organizată pe bază de reciprocitate la București, Cluj-Napoca, Iași, Craiova și Timișoara, în cadrul relațiilor de prietenie și solidaritate frățească dintre popoarele noastre, este urmărită cu deosebit Interes și simpatie de specta
tori.

Valerian SAVA

șl țesături-cusături. (E. Mihăl- lescu). • HARGHITA. La Muzeul județean expune sculptorul Benczedi Sandor, iar Galeriile de artă din Miercurea Ciuc găzduiesc expoziția comună a pictorului Imets Laszlo și a ceramistului Palffi Arpad. La clubul minerilor din orașul Bălan a avut loc vernisajul expoziției pictorului Mașzel- ka Janos, iar la casa de cultură a sindicatelor din Gheorgneni este deschisă expoziția retrospectivă a pictorului Kovacs De

nes. (I. D. Kiss). • IAȘI. 1^ Iași, Pașcani, Tîrgu Frumos și Vlădeni au fost deschise, la casele pionierilor și șoimilor patriei, expoziții de artă plastică sub genericul „Românie, plai de aur". O expoziție de pictură și grafică s-a deschis și la „Casa presei" din Iași. Expune, peisaje și flori, tînărul artist plastic Eugen Mircea. în cadrul „Decadei cărții românești", la librăria „Junimea" din Iași a fost lansat volumul de poezie „în așteptarea zăpezilor"

de Ana Mișlea, carte apărută la editura „Junimea". (M. Corcaci). 
• BACĂU. Actorii Teatrului dramatic „Bacovia" și-au reliat stagiunea la locul de muncă, prezentînd in fața textiliștilor de la întreprinderea de postav „Proletarul" piesa scriitorului bulgar Pancio Pancev „Să ne privim in ochi". Totodată el au înscris pe afișul stagiunii de la sediu alte două premiere : „Interviu" de Ecaterina Oproiu si „Trei surori" de A. P. Cehov. (Gheorghe Baltă).
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Vizita delegației parlamentare finlandeze

La invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, a efectuat o vizită prietenească de lucru în Republica Socialistă România, în perioada 6—8 octombrie 1978.Tovarășul Nlcolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Romania, a primit pe tovarășul Stanko Todorov, cu care a avut o convorbire prietenească.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului șl a patriei, pentru socialism. Oaspeții bulgari au vizitat obiective economice și social-cultu- rale din București și județul Argeș.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, au avut convorbiri, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, de lucru.Șefii celor două guverne s-au informat reciproc asupra realizărilor obținute de popoarele român și bulgar în înfăptuirea hotăririlor adoptate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român și Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Bulgar și de conferințele naționale ale celor două partide privind dezvoltarea multilaterală a economiei, șftjjtțel și culturii, ridicarea continuă a .livelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii din Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.Cele două părți au examinat situația colaborării româno-bulgare. S-a exprimat profunda satisfacție față de cursul mereu ascendent al dezvoltării acestei colaborări, în spiritul relațiilor tradiționale de prietenie, pe baza Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală din noiembrie 1970.A fost subliniat rolul hotăritor al întîlnirilor și convorbirilor rodnice dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, pentru întărirea și adincirea prieteniei și colaborării dintre cele două partide, țări și popoare.Primii miniștri ai celor două guverne au analizat stadiul îndeplinirii hotăririlor și obiectivelor stabilite de conducătorii de partid și de stat ai celor două țări, în 1975 la București, 1977 la Sofia și în 1978 la Turnu Mă- gurele-NicopoIe, Îndeosebi a acelora care se referă la construirea in comun a obiectivelor industriale, adincirea cooperării și specializării in producție, schimbul de mărfuri, colaborarea științifică și tehnologică, precum și extinderea în continuare a relațiilor economice bilaterale după anul 1980. Au constatat că aceste ho- tăriri se îndeplinesc cu succes, constituind o contribuție la dezvoltarea economico-socială a celor două țări. Aceasta reprezintă, de asemenea, o contribuție concretă la Îndeplinirea „Programului complex al adinei rii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.".Cele două părți au evidențiat din nou că realizarea în comun a unor
La Muzeul de artă din București a avut loc, luni la amiază, vernisajul expoziției „Helsinki — fiica Mării Baltice", organizată în cadrul schimburilor culturale de prietenie dintre capitalele României și Finlandei. Manifestarea constituie un răspuns la expoziția municipiului ^București, deschisă anterior in capitala Finlandei.In alocuțiunile rostite cu acest prilej, Ion Dincă, președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, primarul general al Capitalei, și Teuvo Aura, primarul general al orașului Helsinki, conducătorul delegației municipalității capitalei Finlandei, care se află intr-o vizită în țara noastră, au arătat că schimburile culturale între cele două capitale, sporind ca intensitate și diversitate in ultimii ani, tind să capete un caracter dc tradiție, fiind o expresie a strinselor legături statornicite de-a lungul a- nilor între poporul român și poporul finlandez. In acest context, vorbitorii au subliniat rolul deosebit al convorbirilor între președinții Nicolae Ceaușescu și Urho Kekkonen pentru amplificarea și diversificarea colaborării româno-finlandeze în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și progresului in lume.

DROBETA-TURNU SEVERIN QDe curînd, în municipiul Drobe- ta-Turnu Severin s-a dat in folosință noul șl modernul edificiu al policlinicii metodologice de stomatologie. Dotată cu aparatura necesară, încadrată cu cadre de specialitate, unitatea, prin cele 10 că

mări obiective industriale ca întreprinderea de mașini grele și utilaje de la Giurgiu-Ruse, Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole și Combinatul chimic de olefine reprezintă o nouă etapă, superioară, in colaborarea economică bilaterală reciproc avantajoasă, un exemplu grăitor al bunei vecinătăți.S-a subliniat că schimbul de mărfuri in actualul cincinal se dezvoltă in ritmuri înalte. S-a apreciat că există posibilități reale pentru o nouă creștere însemnată a volumului schimbului de mărfuri în următorul cincinal.Șelii celor două guverne au remarcat că s-au realizat noi succese în domeniul cooperării și specializării în construcțiile de mașini, metalurgiei, chimiei și altele, în colaborarea in domeniile agriculturii, transportului, comerțului interior. S-a convenit ca și in viitor să se acorde o mare atenție extinderii și diversificării formelor de cooperare și specializare în producție, astfel incit ponderea acestei producții în cadrul schimburilor economice dintre cele două țări să crească continuu.Părțile au constatat că se elaborează cu succes direcțiile principale de dezvoltare a colaborării economice și tehnico-științifice intre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, după 1980, și au însărcinat organele centrale de planificare ale celor două țări să continue lucrările privind coordonarea planurilor de dezvoltare a economiilor naționale pe perioada 1981—1985.Cele două părți au examinat îndeplinirea sarcinilor în domeniul colaborării tehnico-științifice. Ele au convenit ca și in viitor această activitate să fie orientată tot mai mult spre adincirea contactelor directe dintre întreprinderile și organizațiile similare, spre ridicarea eficienței și introducerea in producție a rezultatelor unor cercetări efectuate in colaborare, ceea ce este de o importanță deosebită pentru aplicarea cu succes a progresului tehnic in economiile Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bulgaria. *Duminică dimineața a părăsit Capitala președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, care, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a efectuat o vizită prietenească de lucru în țara noastră.Oaspetele a fost însoțit de Andrei Lukanov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară de colaborare economică și tehnico-științifică, Nikola Todoriev, ministrul energeticii, Hristo Hristov, ministrul comerțului exterior, Marii Ivanov, primadjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Tovarășul Stanko Todorov a fost condus la plecare de tovarășii Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, Gheorghe Oprea, prim viceprim- ministru al guvernului, Cornel Burtică, Janos Fazekas, viceprim-mi- niștrl. Ion Avram, Trandafir Cocârlă, miniștri, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale.Erau prezenți Ștefan Boboș, ambasadorul țării noastre la Sofia, și Petăr Danailov, ambasadorul Bulgariei la București.
La vernisaj au participat Tamara Dobrin și Aurel Duca, vicepreședinți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai I.R.R.C.S., Asociației de prietenie româno-finlandeze, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Matti Hăkkănen, ambasadorul Finlandei la" București, șefi de misiuni diplomatice acreditați in țara noastră, alți membri ai corpului diplomatic.în cursul după-amiezii, delegația orașului Helsinki, condusă de Teuvo Aura, s-a întilnit cu primarul general al Capitalei, Ion Dincă, și alți membri ai Comitetului executiv al consiliului popular municipal. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de informații privind preocupările celor două municipalități in domeniul activității edilitar-gospodărești și so- cial-culturale.

♦în aceeași zi, Teuvo Aura a organizat o conferință de presă, la care au participat reprezentanți ai, presei centrale, Agenției române de presă „Agerpres", Radioteleviziunii. precum și ai altor publicații. (Agerpres)
NOUĂ POLICLINICĂbinețe ale sale, asigură deservirea întregii populații a județului și totodată desfășurarea unei susținute activități metodologice cu cadrele medicale tinere in vederea ridicării pregătirii lor profesionale.

Examlnindu-se posibilitățile de conlucrare româno-bulgare in terțe țări, s-au dat indicații ca ministerele de resort să elaboreze și să supună aprobării un program concret de măsuri.Cele două părți au apreciat pozitiv activitatea Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică și tehnico-științifică. a organelor centrale de planificare, a ministerelor și instituțiilor, pentru îndeplinirea Înțelegerilor convenite privind dezvoltarea colaborării dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.Primii miniștri au dat o apreciere pozitivă relațiilor româno-bulgare în domeniile științei, culturii, învă- țămîntului, turismului și mijloacelor de informare în masă și au subliniat că organele și instituțiile centrale din România și Bulgaria trebuie să-și multiplice în continuare eforturile pentru o cit mai bună cunoaștere reciprocă a succeselor celor două țâri în construcția socialismului, a valorilor spirituale, pentru apropierea și mai mare a celor două popoare.Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, au semnat Protocolul privind măsurile șl hotărîrile adoptate.Conducătorii celor două guverne și-au exprimat deplina satisfacție in legătură cu rezultatele convorbirilor și convingerea lor că acestea vor contribui la întărirea și aprofundarea în continuare a prieteniei și colaborării multilaterale dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, în interesul celor două popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, a invitat pe primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, să facă o vizită prietenească de lucru in Republica Populară Bulgaria. Invitația a fost acceptată cu plăcere. ★în telegrama adresată, de la bordul avionului, primului ministru Manea Mănescu, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, exprimîndu-și convingerea că intilnirea și convorbirile avute au oferit noi posibilități și perspective pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare multilaterală dintre popoarele celor două țări, a transmis Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român cele mai cordiale salutări și urări de noi și tot mai mari succese în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.
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Revista competițiilor
• Pregătirile gimnastelor pentru campionatele mondiale • Agenția Reuter despre partida dintre 
rugbiștii români și echipa Gloucester, campioana Angliei : „A fost un meci spectaculos in care 
românii au meritat succesul și aplauzele celor peste 12 000 de spectatori" • în box, atletism, tenis 

de masă — aceeași cerință : descoperirea unor elemente tinere și talentate 1Cum era de așteptat, la meciul de verificare din orașul Lahr (R.F. Germania), gimnastele românce au realizat un punctaj net favorabil in fața echipei reprezentative a țării gazdă, deși Nadia Comăneci, evoluînd în afară de concurs, n-a fost notată in diferitele clasamente. în formația noastră, gimnasta nr. 1 a fost de astă dată campioana europeană absolută la junioare, foarte tinăra Emilia Eberle, apreciată cu nota zece la exercițiul liber ales de la bîrnă, ciș- tigătoare in turneul pe echipe la trei dintre aparate, atît la „impuse", cit și la „libere", rezultate cu care s-a situat firește pe primul loc în clasamentul individual compus, cu un foarte bun punctaj general : 78,15 p. De remarcat că locurile următoare în acest clasament le-au ocupat Teodora Ungureanu, Marilena Neacșu și Madlena Vlădărău, ultima și ea recent laureată cu două medalii de argint la campionatele europene de juniori. Sub conducerea antrenorului principal Bela Karoli, gimnastele noastre parcurg ultima etapă a pregătirilor pentru apropiatele campionate mondiale (Franța, Strasbourg, 22—29 octombrie).La intervale foarte scurte, destul de neobișnuite pentru ei, rugbiștii din selecționata divizionară joacă meciurile-test pe diferite terenuri britanice. Dincolo de rezultatele de pe tabelele de marcaj, „testele" se dovedesc pozitive, rugbiul arătat de formația noastră întrunind bune aprecieri din partea presei și a specialiștilor insulari. Iată, de pildă, un extras din comentariul agenției Reuter pe marginea partidei în care jucătorii români au întrecut, cu 30—28, echipa Gloucester, campioana Angliei : „A fost un meci spectaculos în care românii au meritat succesul și aplauzele celor peste 12 000 de spectatori. Cei mai buni jucători aî formației române au fost Mihai Bucos, Pompiliu Borș, Enciu Stoica, Constantin Dinu și Mircea Munteanu". Așteptăm ca să se tragă și concluzia normală — fundamentată nu numai de recentele partide, ci de proba întregii evoluții a echi-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaVă exprim profunde mulțumiri pentru felicitările călduroase pe care mi le-ați adresat, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al dumneavoastră personal, cu ocazia celei de-a XXX-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.Telegrama dumneavoastră de felicitare, plină de sentimente de prietenie frățească, a Însuflețit puternic poporul nostru. Constatind cu satisfacție că relațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se dezvoltă tot mai mult, doresc din tot sufletul ca poporul român, sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu dumneavoastră, să obțină succese și mai mari în lupta pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.
KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm deosebita plăcere să exprim Excelenței Voastre șl poporului român mulțumiri cordiale pentru felicitările adresate cu prilejul Zilei independenței a Ciprului și să vă transmit cele mai bune urări de fericire personală și de bunăstare poporului dumneavoastră.Sînt convins că relațiile prietenești dintre cele două țări ale noastre se vor întări în continuare.

SPYROS KYPRIANOU
Președintele Republicii Cipru

Semnarea unui document privind dezvoltarea 

schimburilor comerciale și a cooperării 
economice dintre România și R.P.D. CoreeanăLuni dimineața a fost semnat la București un aide-memoire care prevede dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale și a cooperării economice și tehnice dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană.Documentul a fost semnat de tovarășul Cornel Burtică, viceprim- ministru, ministrul comerțului extc-
PRIMIRE LA CONSILIULTovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a primit, luni dimineața, delegația Consiliului General al Sindicatelor din Japonia — S.O.H.Y.O. — condusă de Tatsuhiro Uchiyama, secretar general adjunct al S.O.H.Y.O., care efectuează o vizită in țara noastră la invitația Consiliului Central al U.G.S.R. La primire a luat parte
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 11,
12 șl 13 octombrie. In țară : Vremea va 
fi frumoasă șl călduroasă, mal ales in 
sudul și estul țării. Cerul va II variabil, 
mal mult senin în primele, zile.. VIntul

pelor noastre în ultimii ani — despre necesitatea întrecerilor regulate, amicale și oficiale, între rugbiștii români și cei britanici.în domeniul competițiilor balcanice, să ne oprim pe scurt asupra concursurilor la trei ramuri foarte diverse — bbx, tenis de masă și șah. La campionatele de box, desfășurate la Atena, spre deosebire de ediția trecută, cind nu s-a ciștigat nici o medalie de aur, de data aceasta trei pugiliști — Al. Turei, Radu Daniel (campionul european de juniori al categoriei muscă) și Sandu Tîrilă — au intrat în posesia titlurilor balcanice.După opinia actualei conduceri a lotului reprezentativ — Ion Popa și Eustațiu Mărgărit — criza valorilor de talie mondială persistă, drept urmare a îndelungatei lipse de grijă pentru selecție, instruire și promovare in competiții regulate a tinerilor boxeri din partea secțiilor din țară și a federației. Se cer, după părerea tehnicienilor amintiți mai înainte, alte acțiuni masive de selecție — mai eficiente decît cea din vara trecută, cind numeroase secții și consilii județene de sport au subapreciat importanța prezentării elementelor de perspectivă în fața comisiei federației — se cere promovarea hotărîtă în lot a tinerilor cu aptitudini, chiar dacă a- ceștia nu ar obține de la început victorii de răsunet.Departe de situația din box nu sintem nici in privința altui sport, atît de deosebit de primul, cum este tenisul de masă. Sigur, o vom felicita iarăși și iarăși pe neobosita noastră campioană Maria Alexandru pentru cucerirea celor trei noi titluri balcanice și ne vom bucura pe mai departe atita vreme cit uimitoarea noastră mare sportivă va avea aportul decisiv in victoria echipei sau in proba de dublu feminin. Totuși, în tenisul de masă feminin, dar mai ales masculin. întîrzie să apară sportivii capabili de o întrecere de la egal la egal cu cei mai buni jucători din Europa — dacă nu din lume, cum se petreceau altădată lucrurile. 

rior și cooperării economice internaționale, și de Kon Gin The, vice- premier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, ministrul relațiilor economice externe.La semnare au participat Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, persoanele oficiale care il însoțesc pe oaspetele coreean în vizita în țara noastră. (Agerpres)
CENTRAL AL U.G.S.R.tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R..Cu acest prilej, într-o atmosferă prietenească, a avut loc un schimb de informații și opinii privind activitatea celor două centrale sindicale, a fost exprimată dorința comună de dezvoltare a legăturilor între sindicatele și oamenii muncii din România și Japonia.
va sufla In general slab. Temperaturile 
minime vor ti cuprinse Intre 3 șl 13 
grade. Iar cele maxime între 18 șl 28 de 
grade, izolat mal ridicate la început. 
Noaptea șl dimineața — ceață lo
cală îndeosebi In Transilvania. In Bucu
rești : Vremea va fi frumoasă șl căl
duroasă, cu cerul mal mult senin. Vlnt 
slab. Dimineața — ceață slabă. Tem
peratura ușor variabilă.

Soluția, de principiu, aceeași ca și în alte ramuri și discipline, este competiția largă pentru copii, pentru tineret, selecția pe această bază și instruirea răbdătoare, la înalt nivel calitativ.Frumoasa stațiune balneară Hercu- lane a fost gazda cea mai ospitalieră pentru turneul balcanic de șah. Jucătoarele noastre s-au clasat primele în concursul pe echipe, rezultat care le confirmă forța de joc. La un punct distanță de foarte puternica formație iugoslavă s-au clasat șahiștii noștri, cu sublinierea că cel mai mare punctaj individual l-au obținut Florin Gheorghiu și Mihai Ghindă (cite 3*/i p din 4 posibile).Pe tărimul competițiilor interne, să salutăm noul campionat de hochei cu șase echipe, în loc de patru, cum era pină în prezent. Deși n-avem de-a face cu o creștere numerică importantă, deși lupta pentru titlu se va da în continuare între Steaua și Dinamo, să considerăm măsura drept un pas înainte, favorabil atragerii unor noi centre în circuitul primei divizii.Meciul-derbi al diviziei A la handbal, care a avut loc Ia Baia Mare, nu ne-a prilejuit o nouă surpriză. După o repriză egală, Steaua a învins, la limită totuși, pe Minaur, cu 17—16.în campionatul național de polo, Dinamo deține primul loc, cu patru puncte mai mult decît echipa campioană Rapid. în ultima partidă, la Cluj-Napoca, Dinamo — Rapid 12—7. Va fi în stare Rapid să se revanșeze cu prilejul ultimelor jocuri din turneul final (București, 13—15 octombrie) ? Să notăm, în încheiere, că în campionatul de atletism pe echipe, competiție la fel de anonimă ca și în ceilalți ani, indiferent de modificările de organizare, titlul național l-a cucerit formația clubului Steaua. Sclipiri, la ultimul concurs de la Pitești— recorduri naționale în ambele probe de aruncare a suliței : feminin— Eva Zorgo-Raduli (63.64 m) ; masculin — Carol Raduli (84,42 m).
Valeriu MIRONESCU

La invitația Marii Adunări Naționale, luni după-amiază a sosit in Capitală o delegație parlamentară finlandeză, condusă de Ahti Pekkala, președintele Parlamentului, vicepreședinte al Partidului de Centru.Din delegație fac parte Eino Loik- kanen, deputat din partea Partidului Social-Democrat, Matti Asunmaa, deputat din partea Partidului de Centru, Helvi Niskanen, deputată din partea Uniunii Democrate a Poporului Finlandez, Heikki Perho, deputat din partea Partidului Conservator, Kerttu Hemmi, deputată din partea Partidului Popular Liberal.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Aneta Spornic și Virgil Teodorescu, vicepreședinți ai M.A.N., Margareta Hauser, secretar al M.A.N., Ilie Șalapa, președintele Comisiei permanente pentru industrie și activitatea economico-financiară a M.A.N., de deputați.Au fost prezenți ambasadorul Finlandei la București, Matti Hăkkănen, și membri ai ambasadei.în cursul după-amiezii, tovarășul Nicolae Giosan a avut o întrevedere
CronicaDavid Steel, liderul Partidului Liberal din Marea Britanie, care face o vizită în țara noastră la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, s-a întilnit, luni, cu Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, și a avut o convorbire cu Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.In aceeași zi, oaspetele a purtat discuții la Comitetul pentru problemele consiliilor populare și a vizitat obiective social-culturale din Capitală.★Delegația militară italiană, condusă de Attilio Ruffini, ministrul a- părării al Republicii Italiene, care face o vizită oficială în țara noastră, a vizitat in cursul zilelor de duminică și luni obiective istorice și turistice din județele Tulcea și Suceava. ★Ministrul comerțului și industriei al Regatului Maroc, Abdelkamel Reghay, a sosit luni la București, in fruntea unei delegații economice, intr-o vizită oficială in țara noastră.La sosire, oaspetele a fost salutat de Dumitru Bejan, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, de alte persoane oficiale. Au fost prezenți Boubker Boumahdi, ambasadorul Regatului Maroc în țara noastră, membri al ambasadei.★Luni după-amiază a sosit în Capitală Paul Rudolf Jolies, secretar de stat în Departamentul Federal al Economiei Publice, directorul Diviziei de comerț din Elveția, care face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale,

Azi și mîine la fotbal

Meciuri de verificare ale 
selecționatelor României 

• Alexandru Terheș și Biro I
— chemași la lotul „A"După cum s-a mai anunțat, selecționatele de fotbal ale României vor susține în cursul acestei săptămini noi meciuri de verificare.Azi, pe stadionul Republicii (ora 15), lotul de tineret întîlnește echipa bulgară Cernomore Burgas. In deschidere (de la ora 13,30) se vor în- tilni reprezentativele de juniori ale României și R.D. Germane.Miine, pe stadionul Steaua (ora 15), lotul „A" joacă în compania echipei Poloniei. In aceeași zi, la Lodz, se întilnesc selecționatele olimpice ale României și Poloniei.In lotul „A" au fost incluși tinerii Înaintași Alexandru Terheș, de la F.C. Baia Mare, și Biro I, de la A.S.A. Tg. Mureș. (Dudu Georgescu are piciorul in ghips, iar Cămătaru s-a îmbolnăvit).

În cîteva rînduriQ Finala tradiționalei competiții internaționale de tenis „Cupa Davis" se va desfășura la actuala ediție între echipele S.U.A. și Angliei. Intilnirea este programată intre 8 șl 10 decembrie într-un oraș din S.U.A., care urmează să fie stabilit ulterior.în semifinala interzonală de la Goteborg, echipa S.U.A. a cîștigat cu 3—2 meciul susținut cu reprezentativa Suediei.La Londra, în cealaltă semifinală, reprezentativa Angliei a terminat învingătoare cu 3—2 în fața Australiei.
G Cea de-a 32-a ediție a campionatelor mondiale de haltere s-a încheiat la Gettysburg (Pennsylvania) cu întrecerile de la categoria super- grea, în care victoria a revenit lui Juergen Hauser (R.D. Germană), cu un total de 417,500 kg (185 kg plus 232,500 kg). Cunoscutul halterofil sovietic Vasili Alekseev, care deținea titlul de campion al lumii din anul 1969, s-a accidentat Ia genunchiul drept, fiind nevoit să abandoneze. 

cu Ahti Pekkala și membrii delegației finlandeze.In timpul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost exprimată satisfacția față de evoluția relațiilor româno-finlandeze, apreciindu-se, totodată, existența unor largi posibilități pentru extinderea și întărirea colaborării bilaterale pe diverse planuri. In același timp, a fost evidențiat rolul important pe care îl au parlamentele in dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, in ansamblul eforturilor îndreptate spre edificarea unui climat de pace, securitate și înțelegere în Europa și în întreaga lume.In aceeași zi, Nicolae Giosan a oferit un dineu în onoarea oaspeților.Președintele Marii Adunări Naționale și președintele Parlamentului finlandez au toastat în sănătatea președinților Nicolae Ceaușescu si Urho Kekkonen, pentru prosperitatea și fericirea popoarelor român și finlandez, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei șl colaborării dintre popoarele, țările și parlamentele noastre.
zileide alte persoane oficiale. Au fost prezenți Pierre-Henri Thevenaz, ambasadorul Elveției la București, membri ai ambasadei. ★Cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la nașterea lui Ciprian Porumbescu, Uniunea compozitorilor și Conservatorul din București au organizat, luni după-amiază, o manifestare comemorativă, urmată de un concert omagial. ★Din inițiativa Teatrului „Nottara" și Asociației scriitorilor din București a fost creat Teatrul de poezie, gen de manifestare care, alături de alte forme promovate în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", își propune să răspundă dragostei ce o poartă publicul de toate vîrstele creației poetice, punindu-i în contact direct pe autori cu cititorii versurilor lor. Primul spectacol a avut loc luni după-amiază, bucu- rîndu-se de participarea unor reprezentanți de frunte ai liricii noastre — Ștefan Augustin Doinaș, Nichita Stănescu, Ileana Mălăncioiu, Constanța Buzea și a poetului loan Flora din R.S.F. Iugoslavia.(Agerpres)
„București-străveche vatră 

de civilizație și cultură**Sub semnul celei de-a doua ediții ■ Festivalului național „Cîntarea României", Muzeul de istorie a municipiului București a inaugurat ieri o amplă suită de manifestări științifice și cultural-educative. Reunite sub genericul „București — străveche vatră de civilizație și cultură", manifestările au debutat printr-un interesant colocviu, la care au participat numeroși arheologi și istorici, prilej cu care au fost trecute în revistă rezultatele cercetărilor arheologice efectuate pe teritoriul Capitalei, cu deosebire în ultimii 25 de ani de cind s-a organizat șantierul arheologic București, cercetări care au îmbogățit cu noi date Istoria veche și medievală a patriei, au adus valoroase argumente privind continuitatea viețuirii in Cîmpia Munteană din cele mai vechi timpuri și pînă astăzi, originalitatea și nivelul înalt al civilizației făurite de populația autohtonă pe aceste meleaguri.Programul mai cuprinde un simpozion și o serie de intîlniri cu oameni ai muncii din Capitală, în cadrul cărora muzeografii vor susține expuneri privitoare la aceleași probleme. expuneri ce vor fi însoțite de proiecții de diapozitive și filme documentare, de expoziții temporare. De real interes se anunță a fi și dezbaterile ce vor fi organizate cu membri ai cercurilor de istorie a Capitalei, recitalurile de poezie șl cln- tece patriotice susținute de elevi, vizitele la citeva dintre șantierele arheologice, la monumente istorice și în cartierele Drumul Taberei și Militari, vizite așezate sub genericul „Pa vatra traco-geto-dacică a Bucureștilor se înalță marea și frumoasa metropolă a României socialiste". (A. Silviu).
tv

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Antologia filmului pentru copil șl 
tineret. Anii de aur ai comediei

11,00 In alb șl negru : Karino (V)
11.50 Telex
11.55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă engleză
17,05 La volan
17.20 Mesagerii clntecului șl jocului 

popular
17.45 Arta interpretativă românească In 

confruntări Internaționale
18.25 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gri cui tură
18.55 întrebări șl răspunsuri
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Ancheta TV. Lupta pentru o nouă 

calitate — cauză a Întregii noastre 
societăți

10.25 Seară de teatru : „Patima fără 
sfîrșit" de Horia Lovinescu. Pre
mieră TV.

22.05 Viața rațională
22.15 Muzică ușoară șl folk
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.50 Film serial pentru copil
20.15 Viața economică.
20.45 Telex
20.50 Mari interpret : pianistul Sviatos

lav Richter
21,40 E timpul frumuseții tale. țară... 

Emisiune de versuri contemporane

• CONTEMPORA
NUL GOYA. Aniversarea a 150 de ani de la moartea marelui artist spaniol Francisco de Goya (1746—1828) a inspirat un omagiu original din partea pictorilor amatori din Hamburg. Aceștia au organizat o expoziție de aproape o sută de tablouri și desene proprii care interpretează intr-o viziune contemporană creația celebrului pictor și grafician. Bunăoară, seria de gravuri „Dezastrele războiului", „Capricii", ca și tablourile „E- xecuția din ziua de 3 mai" și portretele satirice au prilejuit paralele inspirate din actualitate — ca, de pildă, „Hiroșima 1945“ — ele constituind demon

strații artistice convingătoare ale contemporaneității unei creații de geniu.
© PREMIUL INTER

NAȚIONAL „SIMON BO
LIVAR". După cum anunță a- genția Inter Press Service, Consiliul Executiv al UNESCO a aprobat propunerea prezentată de Venezuela cu privire la crearea premiului internațional „Simon Bolivar", eroul care și-a închinat întreaga viață luptei de eliberare a popoarelor latino-a- mericane. Proiectul de rezoluție relativ la instituirea premiului „Simon Bolivar" a fost aprobat în unanimitate, urmind să fie 

omologat în cadrul următoarei reuniuni plenare a UNESCO.
• LASERUL - GRĂ

DINAR. într-un laborator de fiziologie vegetală al Universității din Orleans (Franța) au fost demonstrate alte capacități miraculoase ale laserului. O rădăcină de andivă, care in condițiile de temperatură și lumină existente nu ar fi putut produce decît frunze, a înflorit brusc în urma unei scurte expuneri sub lumina roșie a laserului. Specialiștii iși pun mari speranțe in această reușită, care deschide perspectiva controlării, declanșării sau împiedicării, in funcție de nevoie, cu ajutorul laserului, a procesului de inflorire a plantelor.

/

• ORDINATOARELE 
Șl AUTOMOBILELE. Benzina — care pune în mișcare „inima" automobilului — va fi utilizată în viitor cu ajutorul unui ordinator de bord și al unui programator de viteză. Noul prototip de mașină, realizat de firma constructoare Simca — Chrysler, este cvasiautomatizat. Șoferului nu-1 va mai reveni decît grija volanului, de toate celelalte sarcini ale conducerii mașinii ocupîndu-se „creierul electronic". Dificultatea majoră ce persistă, deocamdată. In ca

lea materializării acestui proiect o constituie asigurarea condițiilor optime necesare funcționării calculatorului însuși : temperatură constantă, protecția impotriva factorilor atmosferici corozivi și a vibrațiilor etc. Deși prețul unui asemenea automobil rămine, la ora actuală, excesiv, constructorii nu și-au pierdut optimismul.
© CU RĂBDARE Șl 

...JOJOBA I Cașaloții, acești uriași ai mărilor amenințați cu exterminarea, datorită vînării lor pe scară tot mai largă pentru uleiul prețios pe care îl fur

nizează (foarte stabil la temperaturi inalte, lubrifiant ideal și materie primă in industria cosmetică), vor fi probabil salvați de... jojoba. Este vorba de un arbore, originar din Mexic, cu numele științific de Sim- mondsia chlnensis. Specialiștii au constatat că din semințele de jojoba se poate extrage un ulei cu aceleași proprietăți valoroase ca ale uleiului de cașa- lot. în momentul de fată, oamenii de știință sint preocupați de aclimatizarea și cultivarea unor întinse plantații de jojoba pe teritoriul Australiei. Handicapul acestui proiect 11 constituie insă faptul că arborele a- mintit are nevoie de zece ani de creștere pentru a furniza o producție anuală maximă de 6—7 kilograme de semințe olea

ginoase. Cu alte cuvinte, pentru cruțarea cașaloților. specialiștii au nevoie de multă răbdare și ...jojoba 1
• TRIPLA GREFA 

CARDIACĂ. Cetățeanul a- merican Jerome Young, pediatru din New Jersey, a fost supus, incepînd de la 12 mai 1976 și pînă în prezent, la trei operații de transplant de inimă, dintre care ultimele două au avut loc în cursul acestei săp- tămîni, la Clinica Universității Stanford din California. Este pentru prima dată in lume cind o atare intervenție chirurgicală este practicată de trei ori asupra aceleiași persoane. Cele trei operații succesive au fost nece

sare datorită reapariției unor tulburări cardiace și arteriale, în prezent, pacientul are șanse mări de supraviețuire. starea sănătății sale, după ultima grefă de inimă, realizată vineri, fiind satisfăcătoare.
• REVELION FĂRĂ 

DANS. Pentru britanici, viitorul revelion se anunță mai puțin vesel decît de obicei. Intr-adevăr, el cade într-o zi de duminică și, potrivit unei legi emise în 1879, în această zi dansul este Interzis in localurile publice, cu excepția cluburilor. Secretara de stat la ministerul de interne, Shirley Summerskill, a confirmat această Interdicție răspun- zind în scris unei interpelări in Camera Comunelor.
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Lucrările sesiunii Adunării Generale a O. N. U MOSCOVA

Șl
■

internaționaleNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). Trimisul special transmite : In ședința de luni a Adunării Generale a O.N.U. a luat cuvîntul ministrul de finanțe al statului Samoa de Vest, Voavasamanaia Phillips, care a subliniat necesitatea lichidării subdezvoltării și a eradicării ultimelor rămășițe ale colonialismului, a înfăptuirii noii ordini economice internaționale, a dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare.N. A. Odartey-Wellington, membru al Consiliului Militar Suprem din Ghana, a evidențiat că situația internațională actuală se caracterizează prin faptul că în lume continuă să se

afle popoare sub dominația colonială, că se intensifică cursa înarmărilor și că prăpastia dintre țările bogate și cele sărace se adîncește. El a exprimat deplinul sprijin al țării sale pentru lupta de eliberare a popoarelor din Namibia și Zimbabwe și a condamnat politica rasistă de apartheid a regimului de la Pretoria.Cea mai mare parte a discursului ministrului de externe al Israelului, Moshe Dayan, a fost consacrată prezentării poziției guvernului israelian în legătură cu situația din Orientul Mijlociu după semnarea acordurilor de la Camp David.
în vederea negocierilor de la Washington

Proiectul „planului de pace" al părții egipteneCAIRO. După cum a transmis duminică agenția M.E.N., delegația egipteană la negocierile egipteano-israe- liene, ce urmează să se deschidă la 12 octombrie la Washington, va prezenta un proiect de tratat de pace între cele două țări, care va stipula că acesta este parte integrantă din reglementarea globală dorită în Orientul Mijlociu, întemeiat pe rezoluțiile 242 și 338 ale Consiliului de Securitate, care au constituit funda-

mentul acordurilor de la Camp David. Cu alte cuvinte, precizează M.E.N., tratatul egipteano-israelian va fi unul din pașii pe calea reglementării globale.Negocierile vor include, de asemenea, chestiunea retragerii complete a Israelului din întregul Sinai, recunoașterea deplină a suveranității și controlului administrativ al Egiptului și retrocedarea către acesta a tuturor aeroporturilor din acest teritoriu.
Convorbiri în problema cipriotaNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a avut convorbiri, la Națiunile Unite, cu liderul comunității cipriote turce, Rauf Denktaș, prezent la New York, cu ocazia sesiunii Adunării Generale a O.N.U. După întrevedere, Rauf Denktaș a declarat că secretarul general al O.N.U. încearcă

să readucă cele două părți — respectiv reprezentanții comunităților cipriote turcă și greacă — la masa tratativelor și caută un teren comun în acest scop. El a apreciat că perspectivele de a se întîlni cu președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, sporesc, menționînd că sînt o mulțime de probleme de discutat.
Regimul rasist din Rhodesia intensifică 
represiunile contraSALISBURY 9 (Agerpres). — Regimul minoritar rasist ilegal rhode- sian a arestat pînă în prezent 213 membri ai celor două organizații care constituie Frontul Patriotic Zimbabwe, respectiv Uniunea Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.) și Uniunea Națională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.), a căror activitate a fost interzisă luna trecută de către regimul de la Salisbury, informează agenția France Presse.★Intr-o declarație făcută la Maputo, Robert Mugabe, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, a protestat împotriva intrare în S.U.A. sian Ian Smith.

Frontului Patriotic

acordării vizei de premierului rhode-9 (Agerpres). —WASHINGTONPlanul de pace al lui Ian Smith —■ șeful regimului rasist minoritar de la

Salisbury — cheamă la o guvernare majoritară în vorbe, faptpermanent al S.U.A. la O.N.U., Andrew Young, într-o cuvîntare rostită, duminică, la Montclair, în statul New Jersey. El a subliniat că, potrivit acestui plan, albii din Rhodesia ar urma să fie aleși pe liste electorale separate și ar avea garantate 28 la sută din mandatele parlamentare. De asemenea, albii ar deține, în continuare, controlul asupra poliției, armatei și serviciilor civile, precum și asupra a 50 la sută din terenuri, în următorii 10 ani. Vorbitorul a menționat că, la fel ca și Frontul Patriotic Zimbabwe, dorește ca populația albă să rămînă în Rhodesia, dar, a subliniat el, dacă politicienii albi vor candida pe liste electorale separate, numai „cei mai reacționari dintre aceștia vor fi aleși".

a dar nu și îndeclarat reprezentantul

PORTUGALIA

O declarație a secretarului general 
al Partidului SocialistLISABONA 9Soares, liderul din Portugalia, guvernului acestei țări, a lansat contraatac împotriva bisericii catolice portugheze, care, în ultimul timp, a formulat acuzații la adresa partidului pe care îl conduce.Mario Soares a afirmat că există în țară o „sfîntă alianță" care încearcă să distrugă Partidul Socialist și să aducă țara in situația în care se afla înaintea revoluției din 1974.

(Agerpres). — Mario Partidului Socialist fost prim-ministru al un Amiralul Souto Cruz a fost numit adjunct al șefului Marelui Stat Major al Forțelor armate portugheze, s-a anunțat oficial la Lisabona, devenind al 19-lea membru al Consiliului Revoluției. Se apreciază că această numire este de natură să permită președintelui republicii, generalul Ramalho Eanes, să se consacre în mai mare măsură sarcinilor politice ce-i revin ca șef al statului.

FRONTULUI UNITATII SOCIALISTEvoltarea relațiilor româno-marocane pe multiple planuri și s-a subliniat rolul pe care îl joacă legăturile dintre organizațiile politice din cele două țări.Făcînd aprecieri pozitive la adresa activității specialiștilor români în Maroc, a calității lucrărilor efectuate de constructorii români ai portului Nador, primul ministru marocan a exprimat dorința de a se extinde cooperarea economică dintre cele două țări. în cadrul ședinței de deschidere a congresului partidului Adunarea Națională a Independenților, tovarășul George Macovescu a rostit un cuvînt de salut din partea F.U.S.Reprezentantul român a avut, de asemenea, întîlniri cu lideri ai Adunării Naționale a Independenților.

RABAT 9 (Agerpres). — Tovarășul George Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, care reprezintă Frontul Unității Socialiste la congresul de constituire a partidului marocan Adunarea Națională a Independenților, a fost primit de primul ministru al Marocului, Ahmed Osman.Primul ministru marocan a rugat pe reprezentantul român să transmită președintelui Nicolae Ceaușescu un călduros salut, împreună cu întreaga sa admirație pentru activitatea neobosită și deosebit de rodnică pe care o desfășoară pe plan intern și internațional. în cursul convorbirii s-a exprimat satisfacția față de dez-

Întrevedere 

L Brejnev— 
E. BerlinguerMOSCOVA 9 (Agerpres). — Luni a avut loc o întrevedere între Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem a! U.R.S.Ș., și Enrico Berlinguer, secretar general al P.C. Italian. Cu acest prilej, anunță TASS, a avut loc un schimb de opinii asupra evenimentelor din anul care a trecut de la întîlnirea lor anterioară și s-a procedat la o informare reciprocă a- supra activității celor două partide pe plan intern și extern.

Premise rodnice

Delegația revistei 
„Era socialistă44 
primită la C.C. 
al P.C. ChinezPEKIN (Agerpres). — Van Dun-sin, vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, a primit delegația revistei „Era socialistă", condusă de Ștefan Voicu, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, redactorul șef al revistei, care se află în R.P. Chineză. La primire au fost prezenți : Ulanfu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze, Ciu Mu-ci, adjunct al șefului secției de propagandă a C.C. al P.C. Chinez, Siun-fu, redactor șef al revistei „Hunti", (Steagul roșu), alte persoane oficiale.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de caldă și prietenească.

R. F. GERMANIA

Partidele coaliției guvernamentale — ciștigătoare 

în alegerile legislative din landul HessenBONN 9 (Agerpres). — Partidul Social Democrat din R.F.G. și Partidul Liber Democrat au obținut, duminică, victoria în alegerile legislative din landul Hessen, unde formează — ca și pe plan național — coaliția guvernamentală. P.S.D.-P.L.D. au întrunit 50,9 la sută din sufragii, în timp, ce Uniunea Creștin Democrată, de opoziție, a suferit un ușor recul, în pofida aparentei întăriri din perioada premergătoare alegerilor a poziției sale în acest land.Victoria P.S.D.-P.L.D. în scrutinul din Hessen prezintă o importanță politică pe scară națională, întrucît o eventuală preluare de către creștin- democrați a controlului asupra parlamentului local din Hessen — pe care observatorii politici n-o excludeau —
Rezultatele scrutinelor locale din Austria

s-ar fi soldat cu un cîștig de voturi al opoziției U.C.D.—U.C.S. în Bundesrat, camera superioară a parlamentului vest-german, și, implicit, cu posibilitatea ca aceasta să blocheze inițiativele legislative ale guvernului fe- 1 deral P.S.D.-P.L.D.Se estimează, în același timp, că succesul din Hessen se datorește și faptului că Partidul Liber Democrat a reușit să-și mențină, în linii mari, pozițiile, spre deosebire de precedentele alegeri de land din Hamburg și Saxonia inferioară, desfășurate In luna iunie, cînd P.L.D. nu a întrunit cele 5 la sută din voturi necesare pentru a fi reprezentat în parlamentul local.Rezultatul alegerilor de duminică din Hessen este considerat de observatori drept încurajator pentru coaliția social-democrat-liberală în vederea următoarelor alegeri de land din Bavaria, care vor avea loc duminica viitoare.VIENA 9 (Agerpres). — In Austria s-au desfășurat, duminică, alegeri regionale pentru Consiliul municipal al Vienei și pentru parlamentul de land al Styriei. Cu toate că a pierdut 3 la sută din voturi în favoarea Partidului populist, de opoziție, Partidul socialist, de guvernămînt, a reușit să-și mențină majoritatea absolută în Consiliul municipal al capitalei, considerat prin tradiție un „fief" al socialiștilor. In Styria, populiștii continuă să

controleze landtagul, fapt care nu a constituit nici o surpriză pentru observatorii politici.Elementul neașteptat remarcat insă de aceștia l-a reprezentat slaba participare la vot a electoratului, calificată drept „cea mai pronunțată din perioada postbelică". Astfel, la Vie- na nu s-au prezentat la urne 30 la sută din alegători. în total, în cadrul scrutinului de duminică au fost chemați să-și dea votul 2 milioane alegători.

VIETNAM

MĂSURI PENTRU LICHIDAREA

Țările O.P.E.C. revendică crearea de condiții favorabile• « 
industrii petroliereîn acest context, costul ridicat al licențelor pentru transferul de tehnologie în domeniul petrochimic.„Modul de acces al produselor de prelucrare a industriei petrochimice pe piețele țărilor industrializate reprezintă un alt obstacol ridicat in calea investițiilor țărilor O.P.E.C. in industria de prelucrare. Nu numai că exporturile acestor produse sînt limitate cantitativ, dar și tarifele vamale ce li se aplică sînt de natură să descurajeze eforturile lor în acest domeniu.Referindu-se la o altă inechitate în raporturile dintre exportatori și importatori, secretarul general al O.P.E.C., Mohammed Aii Jaidah, a a- rătat că, în prezent, deși cei 13 membri ai O.P.E.C. asigură 84 la sută din exporturile mondiale de petrol, lor le revin numai 6,2 la sută din capacitățile totale de rafinare și 3,2 la sută din capacitatea de prelucrare a întreprinderilor petrochimice. Totodată, numai 2,9 la sută din petrolul exportat este transportat cu navele aparținind țărilor organizației.

dezvoltării propriilor
situația ce s-aupoporulVIENA 9 (Agerpres). — în capitala Austriei s-a deschis luni un seminar internațional asupra industriei de prelucrare a petrolului, la care participă aproximativ 200 de delegați din 35 de țări, între care cele 13 state membre ale Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). Dezbaterile vor fi consacrate examinării modalităților de extindere a activităților de prelucrare a produselor petroliere în țările producătoare.In intervenția sa, președintele O.P.E.C. ministrul kuweitian al petrolului, Aii Al-Khalifa Al-Sabah, a subliniat că țările occidentale industrializate încearcă să descurajeze și să stinjenească eforturile membrilor O.P.E.C. vizind crearea unei industrii petrochimice naționale. El a atras atenția că, dacă aceste practici vor continua, membrii organizației se vor vedea nevoiți să limiteze fexporturi- le de țiței la nivelul cantităților de produse petroliere prelucrate pe care le vor putea desface pe piețele statelor respective. Vorbitorul a evocat.

)

Interesele generale ale cauzei păcii impun

Poporul român urmărește cu profundă îngrijorare evenimentele tragice care au loc în Liban. Așa cum este știut, după o perioadă de întrerupere, ciocnirile militare au reiz- bucnit în ultima vreme, luînd o amploare deosebită la Beirut, precum și în diferite regiuni ale țării. Luptele s-au soldat cu numeroase victime o- menești și cu pagube materiale. Potrivit relatărilor agențiilor de presă, numai în ultimele 10 zile, în cartierele din capitala Libanului și-au pierdut viața 1 300 persoane, iar 2 000 au fost rănite ; un mare număr de clădiri au fost distruse sau avariate ; s-au produs pierderi evaluate la zeci de milioane dolari. A fost paralizată aprovizionarea Beirutului, populația suferind <Je foamete ; concomitent, sint grav afectate comunicațiile, transporturile și alte sectoare vitale ale economiei. Toate acestea vin să se adauge șirului lung de suferințe pe care poporul libanez le cunoaște de mai bine de trei ani, de cînd a- cest conflict pustiește una din cele mai înfloritoare țări din Orientul Mijlociu.Aceste tragice evenimente au fost privite cu adîncă mîhnire de poporul român, care nutrește față de poporul libanez, ca și față de celelalte popoare arabe, statornice sentimente de prietenie și de solidaritate cu aspirațiile lor spre dezvoltare pașnică, liberă, de sine stătătoare, pe calea progresului economic și social. Dînd expresie acestor sentimente, secretarul general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia : „România apreciază că este necesar să se ajungă la încetarea cît mai grabnică a luptelor din această țară, la realizarea unor înțelegeri corespunzătoare intre forțele politice și sociale din Liban, care să asigure integritatea și suveranitatea țării, dezvoltarea sa economico-socială independentă".Corespunzător acestei poziții principiale și consecvente, România s-a pronunțat și a militat ferm pentru

încetarea luptelor sîngeroase din Liban și restabilirea păcii și liniștii, pentru a se crea astfel condiții ca poporul libanez să-și soluționeze de sine stătător, fără ingerințe, problemele interne, să se poată dezvolta liber, potrivit aspirațiilor și intereselor sale fundamentale.In țara noastră, ca și în rindu- rile opiniei publice internaționale, a fost primită cu aprobare Rezoluția Consiliului de Securitate prin care toate forțele implicate în conflict sînt chemate să pună capăt ostilităților și să respecte încetarea focului, astfel încit să poată fi restaurată pacea internă și realizată reconcilierea națională. Faptele arată însă că, din păcate, chiar și după adoptarea a- cestei rezoluții și în pofida acordului de încetare a focului intervenit între părți, luptele au continuat, pro- vocînd noi pierderi umane și materiale.Interesele întregului popor libanez, interesele cer să se întîrziere, re, să se niștea în încercată.rea ostilităților nu poate duce decît la amplificarea suferințelor poporului libanez, nu poate servi decît u- nor interese profund contrare poporului libanez, ca și tuturor popoarelor arabe. In același timp, continuarea ostilităților nu face decît să complice și mai mult situația din Orientul Mijlociu, creînd noi pericole la adresa păcii în zonă și în întreaga lume.Așa cum este știut, o politică externă de tindere șl colaborare

că interesele poporului libanez și ale cauzei păcii fac în mod imperios necesar să se depună eforturi stăruitoare pentru a se asigura o soluționare pașnică a conflictului din Liban. Este esențial să se pună capăt neîntîrziat luptelor, să se respecte integral acordul de încetare a focului, să se o- prească vărsările de sînge și să se creeze condițiile elementare și necesare de desfășurare a vieții normale.Firește, pentru a se realiza o soluționare trainică și definitivă trebuie să se asigure independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Libanului, incit poporul libanez să-și poată hotărî singur destinele, stricta respectare a acestor principii fiind o condiție esențială a statornicirii păcii. în acest scop, este necesar să nu se cruțe nici un efort, să se facă totul pentru înțelegere și reconciliere între toate forțele naționale. Experiența istorică a de-

monstrat că in decursul întregii sale evoluții, tocmai datorită unității naționale poporul libanez a reușit să scuture dominația străină, și-a putut împlini aspirațiile de independență și libertate. Și în actualele condiții, în realizarea unității, în restabilirea relațiilor de conviețuire pașnică a forțelor sociale rezidă chezășia că poporul libanez își va putea consacra energiile operei de refacere și reconstrucție a țării, dezvoltării sale pe calea progresului economic și social.Poporul român, România socialistă, care dezvoltă strînse relații de prietenie și colaborare cu Libanul, cu celelalte țări arabe, își' exprimă speranța că se va pune capăt grabnic, total și definitiv luptelor sîngeroase, că glasul rațiunii și înțelegerii va triumfa, corespunzător intereselor încercatului popor libanez, cauzei păcii în Orientul Mijlociu și în lumea întreagă.generale ale cauzei păcii pună capăt imediat, fără tuturor ciocnirilor milita- restabilească pacea și li- această tară, atît de greu Este evident că prelungi-

promovînd pace, des- internațio- nală, România se pronunță statornic pentru stingerea oricăror focare de tensiune, pentru reglementarea tuturor conflictelor pe căi pașnice, prin mijloace politice. Această poziție fermă și consecventă este întru totul valabilă și în ce privește situația din Liban.Este convingerea fermă a României

BEIRUT: încălcări ale acordului de încetare a loculuiBEIRUT 9 (Agerpres). Acordul de încetare a focului intervenit intre „Falangele libaneze" și Unitățile Forței Arabe de Descurajare (F.A.D.) a fost în cîteva rînduri încălcat în cursul zilei de luni în cartierele de est ale Beirutului, informează agențiile internaționale de presă. S-au semnalat noi victime omenești.Referindu-se la situația din Beirut, oraș greu încercat în urma luptelor, agenția France Presse relevă un tablou dezolant : „Fumul continuă să se ridice din 48 ore după acordul de incendiilor ruine. La Încetare a★La Damasc au luat sfîrșit convorbirile dintre președinții Hafez Al- Assad și Elias Sarkis, consacrate e- xaminării actualei situații din Liban și modalităților de reglementare a situației din această țară. Luni, președintele libanez a sosit în Arabi-' Saudi tă.

cartierul Achrafieh, loculfocului, principal al puternicelor confruntări militare, zonă asediată.mente, electricitate și nici posibilitatea de a se comunica prin telefon. Pentru locuitorii acestui cartier, ale căror case au fost distruse de bombardamente, apa a devenit cel mai de preț lucru".Crucea Roșie Internațională a fost autorizată să aducă în unele cartiere ajutoare In alimente. Sarcina ei este însă îngreunată de țintașii izolați care trag asupra oricărui trecător.★Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a avut o întrevedere cu Walid Jum- blatt, președintele partidului Socia- list-Progresist din Liban, aflat într-o vizită la Damasc. Au fost examinate — potrivit agenției M.E.N. — probleme legate de actuala situație din Liban.

arată In continuare ca o Nu există apă, ali-

URMĂRILOR INUNDAȚIILORHANOI (Agerpres). — Sub președinția lui Fam Van Dong, prim-ministru al Guvernului R.S. Vietnam, la Hanoi a avut loc ședința guvernului republicii, care a analizat creată în urma inundațiilor produs în această țară.Guvernul a apreciat căvietnamez dispune de condițiile necesare pentru a liohida urmările inundațiilor — cele mai puternice din ultimii ani — care au produs pagube însemnate populației. Guvernul și-a încrederea că poporul va depune toate eforturile și va îndeplini cu succes sarcinile planului de stat pe perioada 1976—1980.
economiei naționale șiexprimat

Orientarea consecventă a politicii externe a României spre dezvoltarea amplă a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste — puternic reafirmată de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului — este permanent atestată de însăși agenda întîlnirilor și contactelor oficiale ale conducerii partidului și statului nostru cu personalități de frunte din aceste țări. Această agendă a consemnat, la sfîrșitul săptămînii trecute, primirea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a tovarășului Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, care s-a aflat în vizită oficială în țara noastră, eveniment ilustrînd, o dată mai mult, bunele relații dintre țările noastre, vecine și prietene, preocuparea comună pentru amplificarea conlucrării româno-bulgare. Aceasta este și semnificația majoră a schimbului de mesaje prietenești dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov cu prilejul vizitei premierului bulgar. Este un adevăr bine cunoscut că întîlnirile dintre cei doi conducători de partid și de stat constituie factorul dinamizator, determinant al adîncirii raporturilor dintre țările noastre, fiecare din aceste întîlniri, devenite tradiționale, mar- cînd o treaptă nouă în evoluția relațiilor româno-bulgare. Se poate spune că hotărîrile adoptate la nivelul cel mai înalt se constituie într-un amplu program de lucru pe termen lung, în scopul progresului rapid al operei de construcție socialistă în țările noastre.In acest cadru se înscriu și vizita întreprinsă în țara noastră de președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria și convorbirile cu primul ministru al guvernului român. Manea Mănescu — convorbiri cu caracter de lucru, consacrate materializării obiectivelor definite în cursul întîlnirilor la cel mai înalt nivel privind extinderea colaborării româno-bulgare. Intre acestea, pe prim plan se înscriu hotărîrile privind construirea în comun a unor mari obiective industriale — cum sînt Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele — Nico- pole, întreprinderea de mașini grele și utilaje de la Giurgiu — Ruse, viitorul Combinat chimic de olefine de la Plevna — cărora li se adaugă înțelegerile vizînd adîncirea cooperării și specializării în producție, intensificarea schimburilor comerciale, a colaborării științifice și tehnologice.Toate aceste aspecte ale colaborării pe diverse planuri au format o- biectul unei aprofundate analize în cadrul convorbirilor între cei doi premieri. Concluzia acestei analize oferă motive de profundă satisfacție: colaborarea româno-bulgară pe multiple planuri urmează un curs mereu ascendent, în spiritul relațiilor tradiționale de prietenie între popoarele noastre, al Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Re- înde- înțe- întil- înalt. acum măsuri în i viață a tovarășii
publica Populară Bulgaria. Se plinesc cu succes hotărîrile și legerile intervenite cu ocazia nirilor la nivelul cel mai Pe baza experienței de pînă au fost stabilite noi i vederea transpunerii în obiectivelor stabilite de Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov,

măsuri înscrise în protocolul semnat de cei doi prim-miniștri.Caracteristica evoluției relațiilor de colaborare economică româno- bulgare o constituie diversificarea formelor și modalităților de conlucrare în producție, vecinătatea geografică oferind mari avantaje și posibilități pe acest plan. Prezintă o mare însemnătate în acest sens înțelegerea intervenită cu ocazia recentelor convorbiri de la București de a se acorda în continuare o mare atenție extinderii formelor de cooperare și specializare, astfel ca ponderea producției realizate pe această cale să crească continuu în ansamblul schimburilor economice reciproce.Ceea ce se impune, de asemenea, a fi relevat este larga deschidere a măsurilor vizînd extinderea colaborării și cooperării dintre cele două țări. Pornind de la posibilitățile largi pe care le oferă dezvoltarea multilaterală a economiilor naționale ale României și Bulgariei, se are in vedere examinarea căilor de extindere a cooperării după 1980, prin coordonarea planurilor de dezvoltare. Și acest aspect a stat în atenția dialogului interguvernamental de la București, stabilindu-se direcțiile principale de dezvoltare în perspectivă a colaborării.Un loc important în colaborarea între țările noastre îl ocupă relațiile pe linie tehnico-științifică. In cursul dialogului au fost abordate, in acest sens, aspecte privind dezvoltarea contactelor directe între întreprinderi și instituții științifice din România și Bulgaria, in vederea adîncirii cooperării, astfel îneît rezultatele cercetărilor efectuate în comun să-și; ă- sească mai rapid materializare p» ' aplicarea cu succes a celor mai nu. cuceriri tehnico-științifice în economiile celor două țări. Pe de altă parte, avind in vedere rolul important al colaborării in domeniul culturii, învățămintului, turismului, în cadrul convorbirilor a fost evidențiată necesitatea intensificării eforturilor menite să contribuie la mai buna cunoaștere reciprocă a valorilor spirituale ale popoarelor român și bulgar.In mod firesc, preocuparea României și Bulgariei pentru progresul mai rapid al operei de construcție socialistă, pentru porturilor de bună strîns legată de preocuparea pentru asigurarea unui climat de securitate și pace în regiunea noastră geografică și, In general, in lume. în acest sens, în cadrul schimbului de păreri care a avut loc cu ocazia primirii oaspetelui bulgar de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, a fost exprimată voința de colaborare tot mai activă pe arena Internațională, pentru ca țările noastre să-și sporească aportul la soluționarea problemelor care confruntă omenirea de azi, la înfăptuirea unui sistem de securitate trainică în Balcani, pe ansamblul continentului nostru, la instaurarea unui climat de pace, cooperare și înțelegere în lume.Sînt tot atîțea temeiuri pentru a aprecia noile convorbiri interguver- namentale româno-bulgare ca o contribuție utilă și rodnică la dezvoltarea în continuare a relațiilor multilaterale dintre cele două țări și popoare.

extinderea ra- vecinătate este

D. ȚINU

agențiile de presă transmit:
Semicentenarul P.C. Pe

ruan. Cu PrileJul împlinirii a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Peruan, la Lima a avut loc o sesiune solemnă. în cadrul căreia a luat cuvîntul Jorge del Prado, secretarul general al P.C.P., care a făcut o trecere în revistă a principalelor momente din istoria partidului și a relevat lupta P.C.P. pentru apărarea transformărilor democratice din țară.
Convorbiri Iugoslavia 

Piața comună. Budimir Lon- cear, adjunct al secretarului federal iugoslav pentru relațiile externe, a avut la sediul Pieței comune din Bruxelles convorbiri cu Francois Xa- vier-Ortoli și Wilhelm Haferkamp, reprezentanți ai Comisiei C.E.E., în legătură cu perspectivele cooperării dintre cele două părți. Părțile au a- preciat aceste convorbiri ca importante, ele desfășurîndu-se in perspectiva pregătirii unui nou acord de cooperare C.E.E.—Iugoslavia.
Pentru reintegrarea în 

patrimoniile naționale a 
operelor de artă înstrăina
te. La Taormina, în Sicilia, au luat sfîrșit lucrările Colocviului UNESCO în problema reintegrării in patrimoniile naționale a lucrărilor de artă și bunurilor culturale înstrăinate în decursul istoriei din țările unde ele au fost create. Participanții au subliniat rolul și importanța' activității UNESCO în această direcție, necesitatea ca națiunile șl popoarele care au fost, în diverse împrejurări, deposedate de bunurile și valorile lor cultural-artistice, în special fostele colonii, să reintre în posesia acestor tezaure ale patrimoniului cultural național respectiv.

Roma. Zeci de mii de persoane au luat parte zilele trecute la o manifestație 
de protest împotriva actelor teroriste sâvirșite de organizațiile neofasciste

problema malnutriției, fenomen care afectează existența a peste un miliard de ființe umane ce țări în curs de dezvoltare. trăiesc în
Acord comercial 

malian. ReprezentanțiChineze și ai Republicii Mali au semnat la Bamako un acord comercial interguvernamental, anunță agenția China Nouă. In baza acestuia, cele două țări își acordă reciproc clauza națiunii celei mai favorizate.

chino-ai R. P.

SALT II. Secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, va face o vizită la Moscova în zilele de 22 și 23 octombrie pentru continuarea negocierilor privind limitarea înarmărilor strategice ofensive (SALT II), anunță agenția T.A.S.S.
Tîrgul internațional al 

tehnicii nucleare <NUCLEX ’78) și-a închis porțile la Basel. La tîrg și-au prezentat realizările în domeniul tehnicii nucleare peste 460 de expozanți din 22 de țări ale lumii
Un miliard de oameni su

feră de malnutriție. In * tala Portugaliei au luat sfîrșit lucrările celei de-a Xl-a Conferințe regionale a F.A.O. pentru Europa. Par- ticipanții au dezbătut cu prioritate

întrevederi vietnamezo- 
angoleze. Vicepreședintele R. S. Vietnam, Nguyen Huu Tho, și-a în- i cheiat vizita oficială de prietenie întreprinsă în Angola, unde a purtat convorbiri cu primul ministru al ță- rii-gazdă, Lopo do Nascimento, și cu alte oficialități. Cu prilejul vizitei la Luanda au fost semnate o serie de acorduri de colaborare între cele două țări.

Greva feroviarilor din 
S.U.A., declanșată la 25 septembrie a.c., a fost interzisă de autorități. Curtea federală din statul Columbia a adoptat o rezoluție prin care greviștii sînt obligați să se prezinte la locurile lor de muncă. în acest timp, o comisie extraordinară, numită de președintele S.U.A., va analiza conflictul și va elabora condițiile unui contract de muncă, pe care îl va prezenta apoi feroviarilor. Greva a cuprins 139 de trasee de cale ferată.

Eliberarea unor deținuți 
în Pakistan. Guvernul pakistanez a anunțat punerea în libertate a ziariștilor și lucrătorilor din tipografii arestați în timpul manifestațiilor de solidaritate cu lucrătorii de la ziarul „Nusawat", organ de presă al Partidului Poporului din Pakistan, interzis temporar. Decizia a fost luată în urma negocierilor dintre autorități și sindicatele lucrătorilor din presă. Acordul survenit promite, de asemenea, reprimirea la lucru a ziariștilor și lucrătorilor tipografi concediați.

Congresul Federației In
ternaționale de Astronauti- La Dubrovnik, în Iugoslavia, au luat sfîrșit lucrările celui de-al 29-lea Congres al Federației Internaționale de Astronautică, la care au fost pre- zenți peste 1 000 de specialiști din 37 de țări. Au fost abordate aspectele științifice și economice ale folosirii rezultatelor explorărilor spațiale pentru a contribui la îmbunătățirea vieții pe Pămînt

Inundații în Thailanda*01 urmare a Inundațiilor care afectează, în ultimele zile, regiunile din nord și nord-estul Thailandei, precum șl cîmpiile din zonele centrale, 34 de persoane și-au pierdut viața. Pînă în prezent, numărul locuitorilor afectați de inundații se ridică la peste un milion. Se semnalează mari pagube materiale.
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