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într-o atmosferă de cordialitate, evidențiind noi posibilități

de dezvoltare a conlucrării româno-cameruneze, ieri au avut locCONVORBIRI OFICIALEÎNTRE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAEȘESCEȘI PREȘEDINTELE AHMADOU AHIDJO

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe tovarășul Antonio Macedo, 

președintele Partidului Socialist Portughez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit joi pe tovarășul Antonio Macedo, președintele Partidului Socialist Portughez, care face o vizită în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R.La primire a luat parte tovarășul Virgil Cazacu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de față Antonio Duarte Arnau, membru al Comisiei Directive a P.S.P.Oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un cald mesaj prietenesc, urări de sănătate și fericire din partea conducerii Partidului Socialist Portughez și a secretarului general al partidului, Mario Soares. El a exprimat mulțumiri pentru invitația de a vizita țara noastră, pentru onoarea de a participa la festivitățile de la 23 August și a adresat sin

cere felicitări și urări de 'noi succese Partidului Comunist Român, secretarului său general și. poporului român cu prîlejul celei cje-a 36-a a- niversări a Zlilei naționale a României. Președintele Partidului Socialist Portughez a dat o înjaltă apreciere realizărilor remarcabile obținute de poporul român în dezvoltarea e- conomico-socială a țării£ politicii de pace, independență, prijetenie și colaborare promțovate pe [plan internațional de Roimânia, de președintele Nicolae Ceaușescu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj! și sentimentele exprimate și a rugat să se transmită secretarului general Mario Soares, conducerii Partidului Socialist Portughez sahutul său călduros și cele mai bune urări de succes în activitatea pe care o desfășoară.în cadrul întrevederii, secretarul general al Partidului Comlunist Român și președintele Partidului Socialist Portughez au relevat, evoluția

pozitivă a relațiilor de colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Portughez, dintre România și Portugalia și și-au manifestat dorința comună de a extinde și adînci aceste relații pe plan politic, economic, cultural și tehnico- științific, spre binele ambelor țări și popoare, al cauzei păcii, destinderii, securității și înțelegerii în Europa gi în întreaga lume.Au fost abordate, de asemenea, unele probleme ale actualității politice internaționale. în acest cadru, secretarul general al Partidului Comunist Român și președintele Partidului, Socialist Portughez au exprimat preocuparea celor două partide față de tensiunea existentă în relațiile internaționale și au evidențiat însemnătatea intensificării eforturilor tuturor statelor, ale tuturor forțelor democratice și progresiste pentru, depășirea stării de încordare din
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In cadrul rodnic al democrației noastre socialiste,
-------------------- .— —;  ----------------------------------------- , r T---------
în spiritul celei mai prof unde responsabilități civice 

0 AMPLĂ DEZBATERE A ACTIVITĂȚII 
CONSILIILOR POPULARE PENTRU DEZVOLTAREA
ECONOMICO ■ SOCIALA A TARII, A TUTUROR

La Palatul Consiliului de Stat au început, joi, 28 august, convorbirile oficiale între președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo.La convorbiri participă :Din partea română — Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului, Ștefan- Andrei, ministrul afacerilor externe, Maxim Berghianu, ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Dumitru Beian, ministru*  secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Petre Preoteasa, ministru’ secretar de stat, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Constantin Mitea și Petre Gigea, consilieri ai președintelui Republicii, Petre Tănăsie, director în M.A.E., Porfir Negrea, ambasadorul țării noastre In Republica Unită Camerun.

Din partea cameruneză — Paul Dontsop, ministru de stat însărcinat cu afacerile externe, Felix Tonyo Mbong, ministrul agriculturii, Joseph Charles Doumba și Cristian Songwe Bongwa, miniștri, la Președinția Republicii, Bello Bauba, secretar general adjunct la Președinția Republicii, Pierre Desire Engo, adjunct al ministrului muncii și planului, Ousma- ne Mey, guvernatorul Provinciei de Nord, Joseph Ekadi Sammick, însărcinat cu vizitele oficiale la Președinția Republicii, Gabriel Happi, director general al Protocolului de Stat al Republicii Unite Camerun.Președintele Nicolae Ceaușescu a salutat din nou cu satisfacție vizita președintelui Ahmadou Ahidjo în România, exprimîndu-și încrederea că dialogul ce-1 va purta, în aceste zile, cu .șeful statului camerupez, înțelegerile la care vor ajunge vor contribui la întărirea conlucrării româno- cameruneze.

Șeful statului camerunez a mulțumit călduros — și cu acest prilej — pentru invitația de a vizita România și pentru sentimentele prietenești cu care a fost intimpinat încă din primele momente ale sosirii in țara inoaștră, manifestîndu-și convingerea 'că schimburile de păreri ce le va avea cu președintele Nicolae Ceaușescu vor impulsiona, dezvoltarea colaborării dintre cele două țări și popoare.în timpul convorbirilor, președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo au procedat la o informare reciprocă privind realizările și programele de dezvoltare economică și socială ale celor două țări, au examinat căile și mijloacele de promovare mai intensă a conlucrării româno-cameruneze și au avut un schimb larg de păreri in legătură cu probleme actțiale ale situației internaționale.Președintele Ahmadou Ahidjo a în

fățișat realizările dobîndite de poporul camerunez în dezvoltarea eco- nomico-socială a țării, in ridicarea bunăstării, în întărirea unității, independenței și suveranității sale.Președintele Nicolae Ceaușescu a prezentat realizările obținute de poporul român în cei 36 de ani care au trecut de la revoluția de eliberare' socială și națională, antifascistă și antiimp^rialistă — și în special în actualul jcincinal — în . crearea unei economii moderne, în înflorirea științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, precum și direcțiile principale de dezvoltare a țării în următorii ani.Examinînd evoluția relațiilor dintre România și Camerun, cei doi președinți au subliniat cu satisfacție că ea s-a înscris, în ultimii ani, pe o linie ascendentă. Totodată, a fost exprimată hotărirea comună de a
(Continuare in pag. a V-a)

JUDEȚELOR Șl LOCALITĂȚILOR PATRIEI

„Vizita pe care o faceți în Româ
nia este o expresie a dezvoltării 
pe care au cunoscut-o, în ultimii 
ani, relațiile româno-cameruneze, 
o ilustrare a dorinței țărilor și 
popoarelor noastre de a întări și 
extinde în continuare raporturile 
de prietenie și colaborare din
tre ele. Există, după convingerea 
noastră, posibilități pentru a face 
ca aceste raporturi să capete, 
prin eforturile comune ale țărilor 
noastre, un caracter mai larg și 
sistematic, să înregistreze pro
grese tot mai însemnate, pe mul
tiple planuri".

NICOLAE CEAUȘESCU

„Prietenia și stima reciprocă 
între popoarele noastre, conver
gența obiectivelor noastre de pro
gres și justiție socială, similitudi
nea opțiunilor noastre de inde
pendență națională, de eliberare a 
tuturor popoarelor, de atașament 
față de cauza păcii și a cooperării 
internaționale sînt tot atîtea mo
tive pentru a întări legăturile ce 
ne unesc în chip atît de fericit și 
pentru a dezvolta schimburile din
tre noi pe diferite planuri".

AHMADOU AHIDJO

rea societății, ale manifestării rolului poporului ca stăpîn suveran și unic al propriului destin.în spiritul orientărilor conducerii partidului, personal ale tovarășului .Nicolae Ceaușescu, conferințele județene ale deputaților consiliilor populare trebuie să reprezinte foruri riguroase de lucru, analize concrete, profunde și multilaterale, cu desăvîrșire străine oricărui spirit festivist sau de automulțumire, des- fășurîndu-și activitatea într-o atmosferă de înaltă exigență și con- centrindu-și atenția asupra cauzelor unor neîmpliniri, asupra valorificării marilor posibilități, încă nefolosite, pentru dezvoltarea economico- socială a fiecărei localități. Pentru întreaga desfășurare a conferințe-
în pregătirea Congresului

v $ consiliilor populare

Viața politică a țării noastre înscrie. în aceste zile, un important eveniment: azi încep conferințele județene ale deputaților consiliilor populare — largi foruri democratice, de profundă dezbatere cetățenească și afirmare a spiritului gospodăresc, pentru dezvoltarea in continuare a tuturor meleagurilor și așezărilor patriei. Zeci de mii de reprezentanți direcți ai întregului popor, deputății, cărora concetățenii le-au încredințat, prin votul de la 9 martie, mandatul de a-i reprezenta în organele locale ale puterii de stat, se reunesc pentru a analiza ce s-a împlinit și a decide ce trebuie să se realizeze în continuare pentru dezvoltarea orașelor și satelor, pentru progresul economic, creșterea gradului de civilizație al fiecărei zone a tării și ridicarea, pe această bază, a nivelului de trai al cetățenilor.Prin conținut și desfășurare, princomponență și finalitate, conferințele județene ale deputaților consiliilor populare reprezintă un cadru deosebit noastre faptelor, efectivă nilor germani și de alte naționalități — la dezbaterea problemelor, la conducerea vieții obștești.Tocmai ca o expresie concretă a dezvoltării democrației noastre socialiste au sporit neîncetat rolul și funcțiile consiliilor populare ca organe menite să asigure conducerea treburilor obștești de către cetățeni, pentru cetățeni. Referin- du-se la aceasta, secretarul general al partidului nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, sublinia : „Trebuie să se ridice la un nivel superior activitatea consiliilor populare, cărora le revin atribuții noi, de cea mai mare importanță, în elaborarea planurilor dezvoltării economico-sociale în profil teritorial. Drepturile tot mai largi de care se bucură le impun acestora și mari obligații, o înaltă răspundere în înfăptuirea obiectivelor planului economic, în dezvoltarea și înflorirea localităților, în aplicarea programului de sistematizare urbană și rurală. în respectarea fermă a legilor țării, a hotărîrilor de partid și de stat".Pornind de la acest rol și de Ia aceste atribuții sporite, revine parti- cipanților la conferințele! județene ale consiliilor populare misiunea de a prefigura profilul realizărilor economico-sociale, edilitare și gospodărești din următorii cinci- ani, de a cristaliza experiențe înaintate, metodele și formele de activitate cele mai eficiente — toate în interesul unei cît mai rodnice pregătiri a viitorului Congres al consi-. liilor populare. Este unul din prilejurile de largă semnificație ale participării făuritorilor de bunuri \ materiale și spirituale la conduce-X- *>  ' v-

de afirmare a democrației socialiste — democrație a bazată pe participarea și activă a tuturor oame- muncii — români, maghiari,
lor, ca repere sigure în vederea unei juste orientări a dezbaterilor, locul central în - - -lor trebuie să-l rea modului in sit aplicare în activitatea liilor populare indicațiile și orientările de deosebită valoare principială și practică trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirile de lucru de la C.C. al P.C.R. cu cadre din diferitele domenii ale economiei, din sistemul cooperației și consiliile populare, sarcinile și obiectivele conturate cu aceste prilejuri. zLa loc de frunte în cadrul dezbaterilor se situează indicatorii cuprinși în proiectul Planului de dezvoltare economico-socială pe perioada 1981—1985 în profil teritorial, pilonul fundamental al întregii vieți și activități economico-sociale, al progresului fiecărei zone și localități. Analiza acestor indicatori impune cu atit mai mult o responsabilitate deosebită, știut fiind rolul organelor locale care poartă, Ia nivelul județelor, respectiv localităților. răspunderea unitară față de activitatea economică. Este, de aceea, necesar ca, în cadrul conferințelor, odată cu analiza îndeplinirii obiectivelor pe anul în curs și pe întregul cincinal, să se acorde o atenție centrală problemelor bunei pregătiri a producției anului și cincinalului viitor, creșterii susținute a productivității muncii, reducerii cheltuielilor de producție, și în primul rînd a consumurilor de materii prime, materiale, combustibil și energie, organizării cit mai judicioase a muncii — într-un cuvint, creșterii calității întregii activități productive și desfășurării acesteia ■ la un nivel cît mai ridicat de eficiență.în acest cadru, o importanță primordială pentru prosperitatea tuturor zonelor și localităților țării, pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale celor ce

cadrul lucrări- ocupe analiza- care și-au gă- consi-

muncesc, / pantru realizarea bunei aprovizicgiări are analiza concretă a posibilităților de dezvoltare a micii producții industriale, producție care, în raport cu ansamblul industriale, are, în acest dere de numai 7,7 la aceasta ar trebui să 18—20 la sută, spre a-și tribuția la creșterea avuției societății, a venitului național — surse sigure ,de ridicare a bunăstării poporului.Sarcini de mare răspundere revin consiliilor populare în domeniul dezvofltării agriculturii. Ținînd seama de rolul deosebit de important al acestei ramuri de bază a economiei naționale, este necesar ca in cadrul dezbaterilor să se acorde cea mai mare a- tenție valorificării marilor rezerve de care dispune agricultura noastră socialistă, modului în care se desfășoară lucrările agricole, organizării muncii în unitățile de stat și cooperatiste, dezvoltării producției zootehnice, inclusiv, prin creșterea animalelor in gospodăriile populației, întăririi disciplinei în muncă și participării la lucrările agricole a tuturor locuitorilor satelor. Un subiect de cea mai mare importanță il constituie modul în care este folosită acea avuție fundamentală pe care o constituie pămintul, fondul funciar — încît efectiv fiecare „palmă" de pămînt să-și găsească utilizarea posibilă, să rodească spre binele poporului. Aceasta impune să se analizeze cum se asigură cultivarea tuturor terenurilor, a grădinilor, a curților cetățenilor, a terenurilor intravilane. Sînt îndatoriri nemijlocit legate de obiectivul asigurării unor puternice baze proprii de aprovizionare în toate județele, sporirii mai substanțiale a producției agricole, de cerințele de progres ale țării și ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.Așa cum este știut, punînd îrt centrul întregii sale politici omul, Îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale celor ce muncesc, partidul nostru a acordat și acordă o atenție deosebită dezvoltării construcțiilor de locuințe, obiectiv căruia i-au fost alocate fonduri din cele mai însemnate. Cu ajutorul acestora s-au realizat,, în actualul cincinal, un mare număr de locuințe și, așa cum se subliniază în Programul partidului, în anii ce urmează se va asigura soluționarea în linii generale a problemei spațiului locativ in România. în aceste împrejurări, consiliilor populare le revțp răspunderi deosebit de mari, conferințele județene ale deputaților avînd ca una din cele mai importante sarcini aceea de a analiza stadiul îndeplinirii planului la construcția de locuințe, cauzele rămînerilor In urmă din unele localități și de a

producției an, o pon- sută, cînd reprezinte spori con-

(Continuare in pag. a Il-a)
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Poftit! obiectul!
Șeful stației C.F.R. Odoreu 

(Satu Mare) Gheorghe Diaciuc, 
împreună cu revizorul de ace 
Gheorghe Șunca au zărit o fe
meie căutind ceva cu insistență 
printre linii. întrebată, femeia 
le-a spus că, în urmă cu citeva 
ore, cind urcase in trehul de 
Seini, pierduse un obiect de 
preț, la care ținea foarte mult 
și, cind și-a dat seama, a făcut 
cale întoarsă. L-a cătltat cit l-a 
căutat, dar nu l-a găsit. In ubma 
ei, văzindu-i tristețea, revizorul 
de ace a început și el să scoto
cească terenul „milimetru du 
milimetru". L-a găsit și i-a dat 
de veste păgubașei.

— Poftiți obiectul ! — i-a
spus el, cu un gest simplu și fi
resc, așa cum ai schimba ma
cazul.

Cind trebuie, binAnțeles !
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I Ori una, 
ori alta..
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In sudul orașului Cimpulung 
funcționează două mori. Una 
face făină de griu, alta face 
praf din... piatră. Amândouă fac 
zgomot, dar nu zgomotul îl face 
pe corespondentul nostru volun
tar loan Dobrescu să afirme 
precum că vecinătatea celor 
două mori este total neavenită. 
O parte din praful făcut de 
moara de piatră se depune pes
te făina făcută de vecina ei...

Unii localnici propun ca mo
rile să funcționeze alternativ, 
dar asta nu se poate, pentru că 
și oamenii au nevoie de pline, 
și șantierele de praful de piatră. 
Alții socotesc că se pot găsi so
luții pentru imblinzirea și sto
parea prafului de piatră, care să 
nu se mai abată asupra făinii. 
Mai există și propunerea ca fa
brica de praf din piatră să fie 
mutată in cadrul combinatului 
de lianți din localitate.

Așteptăm părerea forurilor in 
drept.
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Capcanele 
chilipirului

Cititorul 'nOstru Petre Anghe- 
lescu din București ne istoriseș
te pățania sa cu un bișnițar. In 
fața unui magazin, de unde ieși
se fără să găsească o lampă 
pentru, televizor, l-a acostat un 
individ...

— Ce fel de lampă vrei, șe
fule ?

„Șeful" — cititorul nostru — 
i-a spus ce lampă vrea și indi
vidul a scos-o imediat 
buzunar.

— Uite-o, șefule, dai 
pe ea...

„Șeful" s-a tocmit, a 
la două sute (și așa. 
mai scumpă), iar acasă a con
statat că lampa e uzată, <' . 
care a reclamat cazul la miliție. 
Intr-un timp record, comandan
tul circumscripției I, Gheorghe 
Năstase. l-a anunțat că bișnița
rul a fost depistat și i s-au îna
poiat banii dați de pomană.

Un caz fericit. Dar ciți alți 
creduli și amatori de chilipir nu 
tint înșelați de bișnițari după 
care, vorba aceea : prinde orbu’, 
scoate-i ochii ?! Mai bine i-ar 
deschide ei, înainte de a deschi
de punga !

Care-ai dat cu 
piatra ?

Cititorul nostru Traian Ștefa- 
novici din Iași ne scrie : „In 
timp ce călătoream cu trenul, 
înainte de a ajunge in stația 
Cotești. am auzit, deodată, o 
izbitură in geam și, imediat, 
o puzderie de cioburi împrăș
tiate care incotro. Din fe
ricire, nimeni nu s-a ales cu le
ziuni grave, dar putea să fie rău 
de tot pentru oricare dintre noi. 
Ce se intimplase ? Cineva, la 
trecerea trenului, aruncase cu o 
piatră. Vreun copil nesuprave
gheat ? Vreun tânăr care nu 
și-a găsit o altă distracție, dacă 
asta se poate numi... distracție? 
Sau vreun adept al lui Bachus, 
dat fiind că la Cotești există 
vestita podgorie ? Oricine ar fi, 
eu cred că gestul său rămine re
probabil, condamnabil. Dum
neavoastră ce credeți ?“.

La fel. 
„Descurcărețul" 
a încurcat-o

De la o vreme, lui Iancu Po
pa, șofer la I.T.A. Mehedinți, 
i se dusese vestea că e un 
„băiat descurcăreț". Ba chiar 
se și lăuda față de colegi : 
„De ce să mă omor cu munca, 
pentru că de cîștigat tot ciștig ? 
Am eu metoda mea, cu care mă 
descurc la fix". Pînă la urmă, 
nu putea să nu se afle „me
toda" dumnealui : iși făcuse o- 
bicelul de a-și completa și con
firma singur foile de parcurs, 
pe care trecea cursele și kilo
metrii parcurși după pofta ini
mii. Acum, descurcărețul a... in- 
curcat-o rău de tot.

dintr-un

trei sute,.scos-o“ 
de 3 ori
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Din neatenție
In trecere prin județul Brașov, 

cu soția și cei trei copii, un ce
tățean din Buzău a făcut un po
pas pe Valea Perșanilor. Scăpa
tă o clipă de sub supraveghere, 
mezina familiei, o fetiță de 
patru ani, a rupt-o la fugă spre 
șosea, incercînd s-o traverseze. 
N-a mai apucat. A fost acciden
tată mortal de un autoturism.

Din cauza lipsei de suprave
ghere și a clipelor de neatenție, 
tn ultimul timp, alți trei copii 
din județul Brașov și-au pierdut 
viața.

Și, din păcate, nu numai în 
județul Brașgp...

De aici, încă un claxon de 
alarmă pe adresa părinților, mai 
ales acum, în vacanța mare, cind 
mare e și timpul de joacă 
copiilor.

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scint#H*̂ j
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analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Ajutor pentru amenajări^ hidrograficeMai mulți locuitori ai comunei Tia Mare, județul Olt, au trimis conducerii partidului 0 scrisoare prin care solicitau sprijin pentru consolidarea malului rîului Olt, în sectorul ce străbate această comună. Ei relatau că. in urma unei scrisori trimise acum mai bine de doi ani conducerii partidului, s-au efectuat o seamă de lucrări, dar insuficiente pentru a înlătura pericolul de inundare a comunei. „Vă propunem ca la fața locului să fie trimiși specialiști care să studieze situația prezentă • și să adbpte măsuri care să dUcă la stăvilirea apelor, mai cu seamă că în acest anotimp precipitațiile sint în exces și amplifică și mai mult pericolul inundațiilor — apreciau autorii scrisorii. In ce »ne privește, continuau ei, sintem hotă- riți ca prin muncă voluntară să contribuim la această importantă acțiune pentru comuna noastră".Scrisoarea a fost încredințată, pentru analizare și luarea măsurilor ce sie impun. Comitetului pentru problemele consiliilor populare, în răspunsul său se precizează că, pentru rezolvarea problemelor sesizate, un colectiv alcătuit din reprezentanți ai Consiliului Național al Apelor și ai consiliilor populare județean Olt și comunal Tia Mare a analizat la fața locului situația actuală a zonei respective și stadiul

realizării măsurilor stabilite anterior, constatind următoarele : in perioada 1978—1980, pentru combaterea eroziunii în această zonă s-au construit 4 epiuri, care au condus la Înlăturarea efectelor de eroziune pe o distanță de circa 3 km. în prezent sint in curs de executare incă 4 epiuri și s-au luat măsuri ca ele să fie terminate pînă la 30 septembrie a.c. întreaga lucrare, în valoare de 2 250 mii lei, este finanțată din rezerva bugetară a Consiliului popular județean Olt și este executată de oficiul județean de gospodărire a apelor, cu sprijinul locuitorilor comunei, prin contribuție în muncă.în răspuns se precizează că cele 8 epiuri, lucrările conexe dintre ele și amplasarea, în amonte pe riul Olt, a două baraje hidroenergetice, executate recent, vor asigura protecția malului in zona comunei Tia Mare. Dar, întrucit zona afectată de eroziunea apei depășește limitele comunei menționate, fiind necesare și alte lucrări de mai mare amploare, se solicită ca Ministerul Energiei Electrice și Consiliul Național al Apelor să urgenteze elaborarea documentației privind lucrările de amenajare hidroenergetică a rîului Olt, prevăzute în plan, pe o întindere de circa 20 km, intre comunele Scărișoara și Izbiceni.
Metodele de munca trebuie 

să corespundă normelor comunisteDintr-o scrisoare adresată secretarului general al partidului nostru de către Nicolae Secuianu, tehnician principal la întreprinderea „Timpuri noi“ din București, rezul- ’ tă că directbrul întreprinderii. Marin Murărescu, ..aplică metode străine de linia partidului nostru, dictează, hotărăște de unul singur măsuri, cu permanente amenințări, care, practic, aduc daune și nu realizări". Firejțjw afirmațiile sînt însoțite de exmțple concrete.în răspunsul*  Comitetului municipal București al P.C.R. se face o analiză aprofundată a activității economice a întreprinderii, a stilului și metodelor de muncă ale directorului, care sînt in contradicție totală cu funcția sa. In primul rind se precizează că prevederile de ’ plan pentru acest an nu au fost realizate de către întreprindere, deoarece nu s-au întreprins la ' timp măsuri care să conducă la realizarea sarcinilor de producție in dinamică față de anul 1979. Ca urmare a nerealizării, pe parcursul mai multor ani, a modernizării procesului de producție, a tehnologiilor, a mecanizărilor și autoutilărilor. sporurile anuale de producție nu au putut fi realizate pe seama creșterii productivității muncii. Majoritatea celor consultați cu prilejul analizării aspectelor semnalate în scrisoare au considerat că situația necorespunzătoare în care se află in prezent întreprinderea se datorește unor

fost eliberat din funcția de director al întreprinderii „Timpuri noi". în prezent, atit comitetul de partid al sectorului 3, cit și centrala de re sort au stabilit măsurile necesare care să conducă la îmbunătățirea în cel mai scurt timp a activității economice și politice în întreprindere.
Solicitudine față de o cerință 

întemeiatăîntr-o scrisoare adresată tovarășului secretar general al P.C.R., un grup de oameni ai muncii din satele Homorod și Mermezeu-Vă- leni — Hunedoara arătau situația deosebită în care se găsesc muncitorii și elevii din localitățile respective, precum și cei din satele Băcăinț, Șărăcsău. Valea Mare, Bulbuc. CUrpeni, județul Alba, în urma sistării circulației riltiere pe drumul .județean Geoaglu — Homorod la limita județului Alba. Practic, afirmau, ei, cei aproape 500 de muncitori care lucrăm in întreprinderile industriale din orașele Cugir, Orăștie, Simeria, Hunedoara, nu mai avem cu ce să ne deplasăm la locurile noastre de muncă.în răspunsul său, Consiliul popular al județului Hunedoara afirmă că, în urma ploilor abundente căzute în ultima perioadă, în terenurile situate în zona Geoagiu-Homo- rod, în amonte de drumul județean, au fost reactivate alunecările versantului pe o lungime de circa 1,5 km. Din această cauză, drumul

a fost închis circulației auto și chiar și pentru cea pietonală.în urma deplasării unui grup de specialiști pe teren și a propunerilor aprobate în biroul permanent al Consiliului popular al județului Hunedoara s-a stabilit executarea unui nou traseu de drum, la baza versantului. Lucrările de defrișare și nivelare au început : de asemenea, transportul balastului, compactarea și celelalte lucrări aferente, care însumează un mare volum de muncă. Se preconizează că în această lună drumul va fi amenajat pentru a putea fi redat circulației auto.în încheierea răspunsului se subliniază că traseul noului drum este provizoriu, urmînd ca proiectul pentru lucrările de combatere a eroziunii solului și alunecărilor în zona Geoagiu-Homorod, ce se găsesc în curs de elaborare la ISPIF București, să fie tradus în practică începind cu trimestrul I 1981. După materializarea proiectului se va definitiva și traseul drumului județean.
Pentru dezvoltarea sectorului

In cadrul rodnic al democrației 

noastre socialiste

I AMP1A DE2BAIERE A 
ACÎIVnAlll CONSUOB POPULARE
(Urmare din pag. I)

lipsuri manifestate în activitatea consiliului oamenilor muncii, îndeosebi stilului și metodelor de muncă practicate de director — total necorespunzătoare. El a avut _îh repetate rînduri manifestări nepotrivite cu funcția pe care o ocupă : amenințări, jigniri, sancțiuni date fără discernămînt. în numele respectării disciplinei și ai reglementărilor, a comis abuzuri și nedreptăți. Consultarea cu organul de partid și de sindicat a avut mai mult un caracter formal, deoarece în marea majoritate a cazurilor a aplicat doar propria hotărîre. Zilnic, volumul ședințelor a ocupat peste 50 la sută din timpul conducătorilor locurilor de muncă, iar directorul a efectuat analize la reper, neglijind problemele majore, de perspectivă, ale întreprinderii.în răspuns se apreciază că de această stare de lucruri se face vinovat și comitetul de partid, care nu a găsit soluțiile cele mai eficiente pentru a crea un climat favorabil muncii, realizării depline a sarcinilor de plan. Comitetul de partid nu a adoptat o poziție fermă și nu a tras la răspundere pe director pentru stilul său defectuoș de mun- dă, pentru atitudinea lui neprincipială față de oamenii muncii, tole- rindu-i abaterile și îngăduindu-i atitudini străine funcției de director.în încheierea răspunsului se precizează că Marin Murărescu a

zootehnic al cooperativeiTrimisă în numele „unui grup de membri cooperatori" din comuna Călărași, județul Botoșani, o scrisoare adresată conducătorului partidului și țării noastre relata despre unele abuzuri pe care le-ar comite președintele și inginerul șef al cooperativei agricole de producție din localitate.Răspunsul Comitetului județean Botoșani al P.C.R. lămurește, punct cu punct, fiecare afirmație din scrisoare, dovedind că, in fapt, cele spuse la adresa tov. Gheorghe Tu- caliuc, președinte, și L. Vragâteș, inginer șef. sînt nereale. Iată un exemplu : într-adevăr, președintele crește cîte 1—2 viței și 1—2 porci, în fiecare an, pe care îi valorifică la stat, pe bază de contract. întreținerea acestora se face cu furaje de pe lotul pe care-1 are in folosință și din ce primește de la C.A.P., deoarece soția președintelui lucrează efectiv in fiecare an : mai folosește și furajele ce le primesc părinții președintelui care, cu toate că sint pensionari, realizează în fiecare an numărul de norme stabilit. în ce-1 privește pe inginerul șef, nu este adevărat că și-a făcut vilă, el locuind la casa specialistului, proprietatea C.A.P., pentru care plătește chiria cuvenită.în răspuns se precizează însă Că la sectorul zootehnic treburile nu merg bine. Conducerea C.A.P. nu

cofitractează suprafața de pășune din pădure repartizată de inspectoratul Silvic. C.A.P. hu a aVut asigurate furajele necesare hranei animalelor din producția anului trecut. Animalele cooperativei sînt slabe și fără potențial de producție. Efectivul de animale s-a realizat, dar cantitatea de- lapte planificată de la fiecare vacă — nu.Pentru înlăturarea neajunsurilor au fost luate următoarele măsuri : întreaga cantitate de furaje ce va fi realizată se va transporta în incinta C.A.P.. fiind depozitată șl conservată în condiții bune și va fi dată în primire șefului de fermă ; s-au procurat utilajele necesare pentru tocarea și pregătirea furajelor care sint administrate în hrana animalelor : s-a stabilit un program concret pentru recoltarea și Conservarea furajelor etc. Se subliniază, de asemenea, că toate concluziile desprinse din verificările efectuate au fost prezentate într-o ședință comună a comitetului de partid și consiliului de conducere al C.A.P./ unde -cadrele de ■ conducere ale cooperativei au1 fost criticate pentru neajunsurile constatate și atenționate asupra măsurilor ce trebuie luate pentru îmbunătățirea activității unității.
Neculai ROȘCA

trasa căile pentru recuperarea restanțelor, pentru organizarea superioară a muncii pe șantiere, pentru îmbunătățirea calității construcțiilor. Concomitent, se impune să se acorde atentie modului cum sint gospodărite și întreținute locuințele, fondul locativ ăl statului, această parte substanțială a avuției naționale.Programul partidului de ridicare a nivelului de trai include și suita de măsuri adoptate în ultimul timp cu privire la dezvoltarea și diversificarea serviciilor pentru populație. Consfătuirea cu activul și cadrele de bază din sistemul cooperației și consiliile populare, ținută in această vară, importantele orientări trasate cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu au relevat cu deosebită pregnanță rolul și importanța pe care acest sector le are pentru viața fiecărui oraș, a fiecărei localități, pentru economia națională în ansamblu. Potrivit acestor orientări, revine conferințelor județene menirea de a stabili noi masuri în vederea extinderii unităților și lărgirii gamei de servicii în toate sferele, concomitent cu dezvoltarea comerțului, repartizarea cit mai judicioasă a fondului de marfă și buna funcționare a rețelei comerciale, astfel incit cetățenii să-și poată soluționa cît mai lesnicios chiar și cele mai mărunte nevoi ale vieții de zi cu zi.Consiliile populare dispun de o inestimabilă avuție pentru progresul economico-social al țării — resursele locale. Nu există zonă, nu există județ în care să nu se găsească o mare varietate de materii prime, materiale specifice — din care, trebuie spus, doar o mică parte iși găsește valorificarea posibilă și necesară. Cu ochii unor gospodari exigenți, competenți și responsabili, revitalizind indelet- nicirile tradiționale, participanții la dezbateri au datoria să formuleze propuneri, să releve modalități concrete de aducere în circuitul productiv a acestor valori, sporind aportul bunurilor la dispoziția societății. în același timp, in cadrul conferințelor se cer aduse in discuție posibilitățile — practic nelimitate — de valorificare a materialelor refolosibile, ca un important izvor al dezvoltării economiei, atit pe plan local, cît și național.Făurirea noii societăți include, ca o componentă deosebit de importantă, procesul de urbanizare, restructurarea rețelei de localități in conformitate cu prevederile programului de sistematizare a teritoriului, program care are la bază concepția partidului privind dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor și zonelor tării, remodelarea așezărilor urbane și rurale, procesul de apropiere treptată a condițiilor de viață de la oraș și sat. înfrumusețarea orașelor și satelor, realizările din domeniul edilitar —' Cărb ȘUsclfâ mîn- dria justificată a cetățenilor pentru localitatea in care trăiesc și muncesc — se înscriu ca un capitol major în atribuțiile consiliilor populare, dintre care multe au obținut realizări deosebite, au ciștigat excelente experiențe. întrecerea intre județe, intre toate localitățile a constituit.» formă eficientă de antrenare a cetățenilor la. buna gospodărire și înfrumusețarea localităților, la sporirea prin forțe proprii a zestrei edilitare a fiecărei așezări, revenind conferințelor îndatorirea de a releva experiențele valoroase, de a căuta căile generalizării lor pe planul întregii țări.

Pe lingă acest vast patrimoniu material — și tocmai pentru a asigura punerea sa deplină in valoare — este deosebit de important să se asigure resursele umane necesare, pregătirea corespunzătoare a forței de muncă, in stare să realizeze sarcinile mari și mobilizatoare ale viitorilor ani. De aceea, un subiect care se impune atenției conferințelor îl constituie analiza problemelor calificării și perfecționării forței de muncă, îmbunătățirii activității în domeniul învățămîntului. culturii, sănătății. Sint preocupări care, in egală măsură, trebuie să solicite capacitatea de chibzuință și proba exigenței reprezentanților tuturor cetățenilor.Pentru consiliile populare, factorul hotărîtor, decisiv al unei activități rodnice îl constituie consultarea și antrenarea maselor largi ale cetățenilor Ia soluționarea tuturor problemelor vieții obștești, economice și sociale. în consultarea maselor, în mobilizarea cetățenilor, in asigurarea participării lor nemijlocite la conducerea treburilor obștești rezidă insăși esența consiliilor populare, superioritatea lor ca organe realmente populare, profund democratice, ale puterii de stat. Se poate spune, de aceea, că nivelul și rezultatele acestor dezbateri vor depinde în mod direct tocmai de modul în care vor fi puse în lumină modalitățile de antrenare cit mai activ j a1 cetățenilor, de analiza temeinică și exigentă a felului cum se lucrează cu cetățenii, cum se colectează și se recepționează părerile și opiniile acestora — cum se asigură practic condițiile pentru ca ei să-și spună cuvintul în unele probleme și să pună efectiv umărul la tot ceea ce se înfăptuiește.Evidențiind modalitățile folosite de consiliile populare pentru consultarea și mobilizarea maselor, întărirea contactului viu cu viața, cu oamenii, conferințele pot și trebuie să aducă noi progrese pe calea dezvoltării mai departe a democrației noastre socialiste, a manifestării poziției oamenilor muncii de participanți nemijlociți la conducerea vieții obștești. în acest cadru se cete, de ăceeâ; analizat și modul în care se înfăptuiesc propunerile flin campania electorală, o mare însemnătate avînd, de asemenea, traducerea in viață a propunerilor și sugestiilor valoroase, constructive, formulate de oamenii muncii și recepționate de organele locale în cadrul „Tribunelor democrației" — foruri de dezbatere largă a problemelor obștii, care reunesc, în toate localitățile, masele largi de cetățeni..Perspectivele înălțătoare, pline de lumină, deschise in fața României de Congresul al XII-lea al P.C.R. au la temelia lor marile realizări obținute pînă acum de poporul nostru sub conducerea țJgrțiaijjjji,, ■hărnicia, •entuziasmul. • elanul "revoluționar. patriotic al tuturor-cetățenilor țării. Tocmai punind în valoare aceste virtuți, capacitatea creatoare a oamenilor muncii, stabilind cele mai bune căi pentru mobilizarea maselor la înfăptuirea marilor obiective ale propășirii patriei, dezbaterile tare vor avea lot irt cadrul conferințelor județene -vor marca o importantă etapă in pregătire^ Gon>-, greșului consiliilor .populare» în .ansamblul vastei opere de construcție din patria noastră, în Înaintarea țării pe calea înfăptuirii societății socialiste multilateral dezvoltate, a ridicării nivelului de viață și de civilizație al întregului nostru popor.CU SPRIJINUL ÎN INTERESUL CETĂȚENILOR, CETĂȚENILOR
Pe suprafețe tot mai mari — livezi roditoareLa fel ca multe alte localități din județul Argeș, comuna Bălilești dispune de condiții de climă și de o experiență deosebită pentru dez- • voltarea pomiculturii. Aproape jumătate din suprafața de 2 305 hectare de teren este ocupată cu livezi roditoare ce aparțin cooperativei agricole, fermelor de stat și gospodăriilor populației. Acționîndu-se cu hotărîre pentru înfăptuirea indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei făcute în 1977 la ferma pomicolă de stat de la Bălilești. aici s-au realizat — pe terenuri improprii cerealelor -- plantații intensive și superintensive de meri pe 160 hectare, cărora li se vor adăuga in această toamnă 150 hectare cu acest tip de livezi. „Comitetul comunal de partid și biroul

Condiții tot mai bune deDin bilanțul de realizări edilitar- gospodărești înfăptuite în județul Timiș prin grija consiliilor populare, cu participarea deputaților și a cetățenilor, consemnăm :în orașele și centrele muncitorești ale județului au fost date în folosință în acest an peste 4 000 de apartamente, cămine pentru nefamiliști cu 1 300 de locuri,- 16 săli de clasă, 200 de locuri in internate școlare, o cantină studențească. spații comerciale însumind peste 2 000 metri pătrați șt altele.Valoarea lucrărilor de înfrumusețare și bună gospodărire executate prin muncă patriotică, pe șantierele noilor blocuri de locuințe, la con-
Bunii gospodariîn ultima perioadă, municipiul Călărași, una din cele mai tinere vetre de oțel ale României socialiste, și-a înscris pe cartea sa de vizită și Însemnele bunei gospodăriri, tăcind localitatea tot mai frumoasă, repurtînd rezultate notabile in cadrul activităților edilitare. Prin participarea directă a locuitorilor săi, mobilizqttjțde consiliul municipal al F.Ij.JJțS.. organizațiile de masă și obștiii, deputati. comitete de cetățeni, în municipiul Călărași a fost amenajată, la propunerea

executiv al consiliului popular — ne spune tovarășa Doina Baciu, primarul comunei — nu s-au limitat doar la a extinde plantațiile, ci i-au mobilizat pe cetățeni să le îngrijească gospodărește, sporindu-le recolta de fructe. Așa se face că 1979 a fost un an cu rod de vîrf în pomicultură, realizîndu-se 6 700 tone de fructe de cea mai bună calitate". Pentru folosirea judicioasă a fondului funciar destinat livezilor, cu sprijinul consiliului popular, cetățenii întreprind măsuri de modernizare a plantațiilor clasice existente, prin sporirea numărului de pomi la hectar, pentru fructificarea cu eficiență sporită a celor peste 20 de milioane lei destinați inființării de plantații noi. (Gh. Cîrstea).
locuit, de viață civilizatăstrucția și amenajarea de străzi și trotuare, plantări de pomi, amenajarea de terenuri de joacă pentru copii, de baze sportive și de agrement, întreținerea de zone verzi și altele, se ridică de la începutul anului și pînă acum la 374 milioane lei.într-un număr de 31 de comune sint in curs de execuție lucrări de introducere sau de extindere a rețelelor de apă, iar in alte 12 comune se execută lucrări de canalizare. La sfirșitul acestui an numărul localităților rurale din județ care dispun de alimentare cu apă în sistem centralizat va ajunge la 70. (Cezar Ioana).

întineresc orașulcetățenilor, grădina zoologică din parcul „Dumbrava", o adevărată bucurie a.tît pentru cei mici, cît și pentru cei virstnici, s-au extins spațiile verzi cu încă 120 de mii metri pătrați, s-au amenajat 13 baze sportive simple șl terenuri de joacă. De asemenea, s-au plantat 22 000 de arbori și arbuști, 5 000 de metri liniari gard viu, 5 milioane de flori, iar pentru procurarea materialului săditor s-a amenajat o pepinieră cu pomi fructiferi pe o

suprafață de 3,5 hectare. Concomitent, cetățenii din municipiul Călărași au lucrat la taluzarea ma lurilor brațului Borcea pe o suprafață de 60 000 metri pătrați. (Mihai Vișoiu),
Un nou ansamblu de locuințe

în zona centrului civic al municipiului Suceava au început lucrările de construcție la un nou ansamblu de locuințe — Ștefan cel Mare. Aici se vor înălța mai multe blocuri cu cite 3 și 4 etaje. Totodată, vor fi date in folosință ma
gazine comerciale șl unități prestatoare de servicii însumind o suprafață de peste 16 000 metri pătrați. (Gheorghe Parascan).'în fotografie : macheta noului ansamblu de locuințe din Suceava.Foto : A. Vințilă

Apele rîurilor — pe cursul lor firescPe agenda de lucru a Consiliului popular al județului Bacău este înscris lin obiectiv important : amenajarea bazinelor hidrografice și prevenirea inundațiilor in localități și pe terenurile agricole. în această acțiune, comitetele executive ale consiliilor orășenești, uri mare care, sub tilor, execută lucrări de zare a albiilor rîurilor, apărări de maluri. în comunele Palanca, Drechești, Asău, în localitățile de pe Valea Trotușului au fost realizate în ultima vreme terasa- mente, îndiguiri, regularizări și alte lucrări, in Valoare de 23 milioane

populare deputății număr de îndrumarea
executive comunale și mobilizează cetățeni, speciăliș- regulari- îndiguiri,

lei. în prezent, sute de cetățeni, tineri și virstnici, din municipiul Bacău și țjin comunele învecinate, in frunte cu deputății, lucrează la regularizarea și îndiguirea pîraielor Negel, Trebiș și Blrnat. pentru a feri de inundații comunele Măgura, Mărgineni și zona industrială de Vest a orașului. Alte lucrări se execută pe cursul apelor Oituz, Taz- lăU, Cașin. Din evidenta aflată la consiliul popular județean rezultă că, pînă la această dată, prin participarea cetățenilor de la orașe și sate s-a realizat un volum de lucrări însumind 75 milioane lei, iar pînă la sfîrșitul acestui an vor mal fi executate lucrări în valoare de 5 milioane lei. (Gh. Baltă).

Tîrgul de mostre de bunuri de consum

Mobilă modernă, 
funcțională, elegantăPavilionul central din incinta complexului expozițional din Piața Scinteii s-a transformat în aceste zile într-un mare salon de mobilier. Pe o suprafață de aproape 15 000 mp, care reprezintă o treime din suprafața afectată tirgului, sînt expuse peste 200 garnituri de mobilă — camere de zi, de lucru și camere combinate, sufragerii, dormitoare, holuri, bucătării — piese separate și de mic mobilier alături de care sint expuse și alte produse de prelucrare a lemnului — instrumente muzicale, articole sporțive, de uz casnic, artizanat. Volumul mare de mărfuri, diversitatea sortimentală vădesc potențialul ridicat al industriei noastre de mobilă, preocuparea creatorilor de a ține pasul cu dinamtea construcției de locuințe, de adaptare a producției la cerințele și exigențele publicului.— La proiectarea și realizarea noilor tipuri și modele de mobilă, preponderente la actuala ediție, s-a ținut seama de citeva criterii de bază după care se orientează întreaga noastră producție, ne-a spus tovarășul Mihai Popescu, directorul întreprinderii de prezentare șl desfacere „Mobila" — București din cadrul Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. Este vorba de realizarea unui mobilier cu linie suplă, cu însușiri multifuncționale și confort sporit, avind in același timp dimensiuni optime, calități superioare.Regăsim aceste trăsături definitorii la majoritatea exponatelor din pavilionul central. In compartimentele cu garnituri de mobilă, dimensionate pe măsura interioarelor de locuit, se află produse pentru cele mai diverse destinații, gusturi și posibilități bănești': mobilă standard cu finisaje care asigură o întreținere corespunzătoare, mobilă de calitate superioară cu un grad sporit de prelucrare, mobilă lux și extra cu finisaje mai pretențioase (sculpturi, suprafețe mate alternînd cu suprafețe lucioase, Intarsii), care valorifică superior materia primă și materialele, asi- gurind totodată pieselor respective calități superioare. S-a realizat o gamă sortimentală mai largă,

avînd prețuri diferențiate. Aproape întregul mobilier se distinge prin aspect plăcut, funcționalitate, dimensiuni corespunzătoare. Se remarcă efortul colectivelor din sectorul de prelucrare a lemnului de a oferi populației în cantități mai mari mobilă modulată, precum și piese rabatabile care asigură un spațiu mai mare de mișcare in încăperi.O suprafață apreciabilă este afectată mobilierului de bucătărie care, prin concepție și,i finisaj, îmbină esteticul cu utilul. Tot mai multe garnituri includ frigidere, mașini de gătit, hote.O bună parte din marfa expusă, subliniază interlocutorul nostru, a făcut obiectul unei prime contractări pentru anul viitor, urmind ca la a doua contractare, din toamnă, să se definitiveze cererile comerțului pe baza opiniilor exprimate de vizitatori, a părerilor delegați- lor consiliilor județene ale reprezentanților consumatorilor invitați să vizioneze toate pavilioanele și să-și facă cunoscute opțiunile și criticile prin chestionare de sondaj, în cadrul dialogurilor ce se organizează împreună cu reprezentanții producătorilor și ai comerțului și cu prilejul participării lor la contractări. în funcție de toate aceste teste, vor intra in fabricație cu un avans de cîteva luni, chiar și în ultimul trimestru al anului, cele mai solicitate mărfuri. Dealtfel, ne asigură reprezentantul întreprinderii de prezentare și desfacere „Mobila", Centrala de prelucrare a lemnului s-a pregătit in vederea satisfacerii integrale a cererii de mobilier pentru fondul pieței. O a- testă și faptul că C.P.L. desface un volum apreciabil de mobilier prin rețeaua proprie și printr-o expoziție permanentă cu vînzare care funcționează in Parcul Herăstrău.In pavilionul central sînt prezentate și alte produse nelipsite din nici o locuință modernă : articole sanitare, materiale de construcție și de finisaje superioare, articole din celuloză și hîrtie. Nici la această categorie de produse nu lipsesc noutățile.
Gabriela BONDOC
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ÎN INDUSTRIE
SA ACȚIONAM FERM PENTRU RECUPERAREA Șl VALORIFICAREA 

TUTUROR MATERIALELOR REFOLOSIBILEI
O sursă importantă de economisire

a țițeiului} energiei electrice

și a altor materiale valoroase:

REȘAPAREA 
ANVELOPELOR UZATEReintroducerea în circuitul economic a produselor uzate din cauciuc prin valorificarea acestora constituie in momentul de față una din căile importante de reducere a consumurilor de materii prime, materiale și energie in industria cauciucului. în legătură cu preocupările și rezul-' țațele obținute in Inceastă privință in țara noastră,''cu direcțiile de acțiune stabilite pentru amplificarea utilizării acestor resurse rcfolo- sibile, prin îmbunătățirea tehnologiilor existente și elaborarea unor noi soluții tehnice, am avut o convorbire cu tovarășul dr. ing. TANASE VOLINTIRU, director al Institutului de cercetări pentru prelucrarea cauciucului și maselor plastice București.

Consumul de metal a scăzut

cu 5500 tone prin

RECONDIȚIONAREA
PIESELOR DE SCHIMB

— După cum este cunoscut, creșterea vertiginoasă pe piața mondială a prețurilor la materiile prime. în special la țiței și produse petroliere, pe care parțial țara noastră le importă— ne-a spus la început interlocutorul— ne obligă la eforturi valutare importante pentru asigurarea necesarului economiei naționale de asemenea produse. In condițiile în care, în ultimul deceniu, prețul țițeiului și al produselor petroliere a crescut de 9—12 ori, iar al cauciucului de 4 ori, apare drept o necesitate economică imperioasă găsirea celor mai eficiente căi de reducere a consumurilor de hidrocarburi, de recuperare și valorificare a fiecărui produs obținut din materii prime petroliere. Valorificarea produselor uzate din cauciuc, in primul rind a anvelopelor, constituie o preocupare de maximă importanță nu numai in România, ci in majoritatea țărilor. Potrivit datelor statistice, în țările dezvoltate din punct de vedere industrial se valorifică la ora actuală prin reșapare peste 25 la sută din producția de anvelope.Cu atît mai mult pentru țara noastră — țară în curs de dezvoltare, cu resurse materiale limitate — problema recuperării și valorificării materialelor refolosibile are un caracter primordial. Pentru a produce mai mult, pentru a dezvolta economia națională potrivit planurilor realiste și pe deplin realizabile elaborate de partid, avem datoria cu toții să acționăm pe toate căile in acest sens, contribuind astfel la creșterea bazei de materii prime și materiale a țării, la sporirea avuției naționale. Ceea ce corespunde intereselor întregului popor.
— Ce reprezintă de fapt reșaparea? 

Care sint avantajele folosirii acestui 
procedeu ?— în esență, reșaparea anvelopelor constă în aplicarea unei benzi de rulare noi în locul celei uzate, acesta fiind la ora actuală cel mai eficient mod de reintroducere in circuitul economic a anvelopelor refolosibile. Cu o anvelopă reșapată se poate parcurge, in medie, o distanță care reprezintă cel puțin jumătate din rulajul uneia noi. Spun în medie, deoarece în probele pe banc, in cadrul programelor de cercetare pentru elaborarea unor tehnologii de reșapare a anvelopelor radiale. s-au reușit chiar rulări echivalente cu cele ale anvelo

pelor noi. în ce privește avantajele reșapării, reține atenția faptul că producția de anvelope utilizează preponderent materii prime de natură petrochimică — cauciuc sintetic, negru de fum, plastifianți, cord polia- midic și o gamă largă de auxiliari de prelucrare. O anvelopă conține în medie 50 Ia sută cauciuc, 33 la sută ingrediente, 13 la sută material textil, 4 la sută sîrmă talon. Prin reșapare se înlocuiește doar banda de rulare, care reprezintă circa o treime din cantitatea de cauciuc înglobată in produs, obținîndu-se practic o nouă anvelopă fără consumarea celorlalte materiale amintite. La o producție dc 100 000 anvelope reșapate se economisesc 3 500 tone materii prime petrochimice, 2 800 MWh energie electrică și 2 100 tone combustibil convențional, comparativ cu aceeași producție de anvelope noi.
— Ați afirmat că s-a obținut cu 

anvelope reșapate in stații pilot un 
rulaj echivalent cu anvelopa nouă. 
S-au semnalat insă cazuri cind an
velopele reșapate au atins distanțe 
mici de rulare. Și de aici, o anumită 
reticență față de utilizarea acestor 
anvelope.— Pentru a asigura reșaparea anvelopelor în condiții tehnologice adecvate, important este ca anvelopele predate pentru reșapare să corespundă calitativ cerințelor acestui procedeu de valorificare. Aceasta se poate realiza prin folosirea rațională a anvelopelor, respectînd cu strictețe normele de exploatare. Condițiile minimale ce trebuie respectate in rularea unei anvelope, de care depinde prelungirea „vieții" acesteia, sint : verificarea încărcării corespunzătoare a autovehiculului, controlul și respectarea riguroasă a presiunii de regim; rotirea anvelopelor în timpul rulajului ; întreruperea rulajului/ anvelopei la atingerea limitei de siguranță in circulație. Limita este atinsă atunci cind mai rămîne o adincime minimă a canalului profilului de 1,5 mm. Ne- respectarea acestor condiții, care nu sint greu de îndeplinit, pe lingă faptul că grăbește uzarea prematură a anvelopei, o face inutilizabilă pentru reșapare sau determină producerea unor vicii ascunse ce apar in timpul rulării cu anvelopa reșapată. De asemenea, starea drumurilor influențează mult starea anvelopelor.

Cazurile in care anvelopele reșapate nu realizează distanțele normale de rulare sint totuși puține și sint determinate in principal de cauzele menționate mai înainte și nu pot in nici un caz să pună in discuție eficiența și extinderea procedeului de reșapare. Asta nu înseamnă că nu sintem preocupați de îmbunătățirea în continuare a tehnologiilor de reșapare, de elaborarea unor noi procedee pentru reșaparea tuturor dimensiunilor și categoriilor de anvelope produse in țară.
— Sarcinile trasate de conducerea 

partidului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul recentei vizite 
la întreprinderea „Victoria" din 
București, prevăd reintroducerea in 
circuitul economic a 90 la sută din 
anvelopele de la prima echipare. 
Care este contribuția cercetătorilor la 
realizarea acestui obiectiv ?— în viitorul cincinal se va materializa un amplu program de măsuri care are drept obiectiv reșaparea în anul 1983 a unui milion anvelope și dublarea în 1985 a acestei cantități. Pe lingă dezvoltarea actualelor unități din București, Oradea, Buzău, Luduș, Tirgu Frumos, Bucov — care asigură reșaparea in acest an a 300 000 anvelope — se prevede construirea unor noi capacități de producție. O răspundere deosebită in realizarea acestui program revine specialiștilor 

din institutele de cercetări, care trebuie să asigure concepția și tehnologiile necesare creșterii rapide a cantității de anvelope reșapate. Cercetătorii din institutul nostru au drept obiectiv elaborarea tehnologiilor de reșapare a întregului sortiment de anvelope produs și utilizat in țară. în acest an vom definitiva tehnologiile pentru sortimentul de anvelope radiale de camion, în construcție textil- metal și metal-metal, cit și pentru unele dimensiuni de anvelope spate de tractor. în aceste condiții, unităților de reșapare li se vor putea preda și anvelopele uzate menționate mai sus. în prezent se reșapează anvelopele convenționale de turism, camion, tractor-față și cele radiale de turism. Cercetările noastre pentru stabilirea de noi tehnologii de reșapare sint în concordanță cu dezvoltarea producției, care este orientată spre creșterea utilizării anvelopelor radiale.Pornind de Ia faptul că pînă în prezent un număr important de anvelope destinate reșapării nu puteau fi supuse acestei operații datorită unor defecțiuni, în special ale carcasei și brekeriilui, specialiștii din institut au pus la punct o serie de soT Iuții tehnice pentru remedierea și repararea acestor defecțiuni, făcîn- du-le astfel apte pentru reșapare.
— Reșaparea este la ora actuală 

principala — dar nu singura soluție — 
de valorificare a produselor recupe
rabile din cauciuc...— într-adevăr. în unitățile industriei chimice se valorifică cu bune rezultate anvelopele uzate ce nu mai pot fi reșapate, diferite bavuri de cauciuc, alte produse scoase din uz care conțin cauciuc. Aceste materiale sint valorificate la fabricarea cauciucului regenerat sau sub formă de pudretă de cauciuc cu diferite utilizări (material fonoabsorbant, ter- moizolant ș.a.). Cercetările noastre au în vedere atît îmbunătățirea și extinderea tehnologiilor de fabricație a cauciucului regenerat, cit și utilizarea acestuia pentru o gamă mai largă de produse. In final, vreau să subliniez din nou că eforturile in direcția reducerii consumurilor de cauciuc sint pe deplin justificate. O tonă de cauciuc se obține din prelucrarea a circa trei tone de țiței, iar consumul energetic pentru fabricarea aceleiași cantități de cauciuc sintetic se ridică la 43 MWh energie electrică. Iată de ce cu toții — ca oameni ai muncii și cetățeni — sintem interesați în cel mai înalt grad să recuperăm acest material deosebit de costisitor și să-l transformăm in bunuri utile economiei naționale, societății noastre.Convorbire realizată de

Dan CONSTANTIN

Este de-a dreptul spectaculos să vezi cum intră un tractor S-l 500 pe porțile întreprinderii de reparații tractoare și motoare grele din Poiana Cîmpina și cum se prezintă el la ieșire : nou-nouț, de nerecunoscut. Vin aici să li se dea „a doua viață", să fie puse din nou pe picioare pentru mulți ani.— Dar nu atit aspectul exterior contează — ne spune inginerul șef al unității, Mircea Horja — ci mai ales calitățile lui tehnico-funcționale. care nu diferă de cele ale unuia nou. Numai că — și aici este surpriza! — acesta care iese de pe poarta noastră are incorporate mai mult de 30 la sută piese recondiționate. Această mare și valoroasă acțiune de rșcondiționare are la noi suportul solid al gîndirii creatoare și spiritului gospodăresc al întregului colectiv. De ea depinde de fapt bunul mers al producției în unitatea noastră. O spun sincer : dacă n-am fi făcut e- forturi serioase in această direcție, nu știu cum ne-am fi realizat sarcinile lunare de reparații la cele circa 250 de tractoare de diferite tipuri și cele aproape 900 de motoare grele.De Ia începutul anului și pînă acum s-au economisit, prin recondi- ționarea pieselor de schimb, 5 500 tone metal. Mai mult de patru ori decît în aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile materiale au fost reduse în acest an substanțial. Contabilitatea a inregistrat la mia de lei producție o cheltuială mai mică decit cea planificată cu 2,7 Iei. Și, raportată la volumul producției unității pe 7 luni, această reducere înseamnă 1,5 milioane lei.De fapt, cum s-a ajuns la aceste rezultate? încă de la inceputul anului s-au reanalizat rezervele interne, căile pe care trebuie să se meargă în acțiunea de recondiționare. S-a făcut un apel direct la toți oamenii să vină cu propuneri, cu idei. In urma acestei largi consultări s-a reorganizat in primul rind sectorul de demontare a tractoarelor și motoarelor sosite pentru reparații capitale. O grijă deosebită, prevăzută în instrucțiuni exigente: să nu se distrugă nici cea mai neînsemnată piesă, Exigența, răspunderea au devenit trăsături caracteristice muncii întregului colectiv de aici. Lăcătușul Ion Cojocaru ne-a spus simplu : „La noi se cere înaltă responsabilitate. Piesa selectată și recondiționată trebuie să fie tot atît de bună ca și cea nouă. Deci, calitatea muncii este deviza mea și a tuturor celor ce lucrează în acest sector-cheie !“.— Vedeți — ne spune măistrul Gheorghe Bunea — carterul transmisiei are pe puțin o tonă. Noi îl recondiționăm și astfel el nu mai merge la fier vechi. Dintr-un „foc" o tonă de metal și sute de ore de manoperă economisite. în mod cu totul îndreptățit, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că recondițio- 

Din experiența colectivului 
întreprinderii de reparații 
tractoare și motoare grele 

din Poiana Cîmpina

narea pieselor de schimb nu est' numai o problemă de producție, c și de economie de materiale, pentri că pe această cale economisim mate rii prime, energie și muncă. Și ast: este numai și numai în folosul țării al nostru, al tuturor !Ni se spune că o rolă de la tractorul S 80 ar costa, dacă ar fi scoasi din magazie, 2 (100 de lei. Chel tuielile cu recondiționarea ei s< ridică la numai 300 dc lei. Sau, < talpă de șenilă a tractptuljji S-l 50< are prețul de 230 de lei ; repararea o costă doar 25 de lei. Oricine poat< desprinde, chiar și numai din acest» exemple, cit de utilă, cit de valoroasî este recondiționarea, ce resurse materiale se economisesc, cit metal bur este oprit de la aruncare.La ora . actuală, ținîndu-se seama și de nenumăratele sugestii și propuneri făcute ir adunarea generală a oamenilor muncii, se stabilesc măsuri pentru producția a- nului 1981. în anul care vine volumul recondi- ționărilor se dublează. Este dc menționat că. prin- tr-o mal judicioasă amplasare a secțiilor și atelierelor prevăzute în planul de dezvoltare al întreprinderii, s-a asigurat pentru anul viitor un nou atelier unde se vor recondiționa piese de schimb.— Ne vor veni aici tineri de la grupul școlar profesional din Cimplna — ne spune secretarul comitetului de partid Ion Popa. Firește, ei nu au experiența celor mai vîrstnici, experiență ce se cere neapărat la recori- diționarea pieselor. Ce vom face ? Pe cei mai buni dintre comuniști — și ca meserie, și ca educatori — ii vom transfera la noul atelier. Sarcina lor va fi aceea de a omogeniza colectivul, de a asigura îndrumarea și ridicarea calificării tineretului. Așa am făcut și pînă acum și rezultatele sint bune. V.oiți întări concomitent munca politico-educativă pentru că în rîndurile colectivului -naptru. in ansamblu un colectiv care înțelege bine că recondiționarea este o sursă importantă de economii, de sporire a avuției naționale, mai sint unii oameni comozi, cu mentalități învechite, care se gindesc mai mult la magazia de piese noi.Această activitate politico-educativă exigentă și permanentă pentru dezvoltarea la fiecare și la toți membrii colectivului a spiritului de buni gospodari, pentru implicarea lor directă și responsabilă in economisirea riguroasă — prin recondiționarea pieselor și pe alte căi — a resurselor materiale, constituie o garanție sigură a noi și importante șealizări pe tărîmul creșterii eficienței economice, pe care acest harnic colectiv le va obține in acest an și in viitorul cincinal.
Constantin CAPRARU corespondentul .iStijUetȚ' ,.

A ÎNCEPUT RECOLTAREA FLORII-SOARELUI
Strîngerea la timp

*
in

și fără pierderi impune 
lanuri și la locurile de

De citeva zile, în diferite zone din sudul țării a început recoltarea florii-soarelui. Recolta se anunță bună. Totul este acum să fie adunată și depozitată cit mai repede și mai bine, pentru a se evita pierderile de semințe și ulei. întrucît ne aflăm Ia inceputul recoltării acestei culturi, se cuvine să subliniem citeva cerințe de care este absolut necesar să se țină seama.Cu forțele mecanice de care dispune agricultura, recoltarea florii-soarelui poate fi încheiată în cel mult 10—12 zile. Aceasta este de fapt și perioada optimă de stringere a acestei culturi — perioadă care trebuie respectată cu strictețe în fiecare unitate. De ce se pune cu atita acuitate această cerință ?înainte de orice, spre a se evita scuturarea semințelor ca urmare a supracoacerii capitulelor. Se apreciază că fiecare zi întîrziere față de perioada optimă de recoltare generează pierderi de 2—3 la sută din producție, pentru ca atunci cind capitalele sint supracoaptc să se compromită aproape jumătate din recoltă. Iată de ce este foarte important ca fiecare specialist să controleze zilnic starea lanurilor, să stabilească cu exactitate momentul in care semințele ajung la maturitate deplină și cind trebuie declanșată recoltarea fiecărei parcele cu floarea-soarelui, deoarece de aceasta depind atit nivelul producției, cit și calitatea semințelor.Organizarea muncii în formații complexe, conduse de inginerul șef din fiecare unitate — formații cărora să li se repartizeze un anumit număr de sole cu o suprafață corespunzătoare capacității de lucru a mijloacelor mecanice din dotarea lor și numărului de zile prevăzute pentru încheierea recoltării — are un rol hotări-

tor pentru strîngerea și depozitarea în scurt timp a producției. întrucît floarea-soarelui e o plantă care poate fi recoltată și pe răcoarea nopții sau dimineții, este bine ca, acolo unde există posibilități, să se treacă la organizarea a două schimburi pe combină. Pretutindeni, în aceste formații trebuie să lucreze un număr de cooperatori care să adune eventualele capitale rămase în urma combinelor, să efectueze alte lucrări necesare in cimp.Problema care trebuie rezolvată mai bine decît în ceilalți ani este aceea a depozitării in bune condiții a producției. In această privință, trebuie luate toate măsurile pentru ca semințele cu umiditate mai ridicată să fie uscate imediat și introduse în magazii numai după ce există garanția că întrunesc toate cerințele pentru o păstrare îndelungată. Cu mai multă răspundere trebuie să acționeze .in acest sens consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole, obligate să asigure un număr sporit de oameni care să lucreze permanent la bazele de recepție.Pe măsura coacerii lanurilor, aria recoltării florii- soarelui se va extinde în zilele următoare. Iată de ce este absolut necesar ca specialiștii și conducerile unităților agricole să urmărească permanent stadiul de vegetație a lanurilor și să asigure toate condițiile ca, încă din prima zi a declanșării recoltării, să se lucreze Ia capacitatea maximă a combinelor și mijloacelor de transport. Nici un efort nu trebuie precupețit pentru ca perioada de recoltare să fie cit mai scurtă, spre a se evita cu desăvîrșire orice pierderi de semințe 1
ialomița: Mecanizatorii și cooperatorii - la datorieOdată cu Începerea recoltării florii-soarelui, lucrătorii ogoarelor ialomițene au declanșat campania de toamnă. Deocamdată se lucrează doar In zonele din sudul și, parțial, în nordul județului și în unitățile cu soluri nisipoase, urmînd ca de săptă- mîna viitoare să intre în lanuri toate cele 960 de combine pregătite special pentru recoltarea mecanizată a lanurilor cu floarea-soarelui. în vederea desfășurării în cît mai bune condiții a campaniei de recoltare a florii- soarelui, comandamentul județean pentru agricultură a stabilit o serie de măsuri menite să asigure strîngerea In scurt timp și fără pierderi a 

întregii producții. Activiștii de partid și specialiștii din unitățile agricole au fost repartizați pe formații de lucru, pentru a asigura buna funcționare a combinelor, corelarea transportului cu ritmul de recoltare, astfel încit din buncărul combinei sămînța de floarea-soarelui să pornească direct in bazele de recepție.La C.A.P. Gheorghe Doja, unitate care în 1979 a obținut locul I pe județ la cultura florii-soarelui, recoltarea celor 450 de hectare a fost declanșată cu întreaga forță. Mai precis, miercuri pe tarlalele unde floarea- soarelui a ajuns la maturitate se aflau aproape 400 de cooperatori. Coșuri

le, atelajele și autocamioanele erau căptușite in așa fel încit nici un bob să nu se piardă. în primele două zile, cind s-a lucrat numai cu e- chipele de cooperatori, au fost recoltate 50 de hectare și treierate 10 hectare. Acest ritm va crește simțitor în perioada următoare, cind vor intra in lanuri și combinele, astfel ca in 10 zile întreaga producție să fie strînsă și transportată, iar suprafața eliberată să fie arată in vederea semănăturilor de toamnă. în întrecerea dintre cooperatori, cele mai bune rezultate le-au înregistrat echipele din care fac parte Marin Dorobanțu,

buna organizare 
depozitareGheorghe Trifan și Ilie Savu. Despre organizarea transportului la baza de recepție, tovarășul Ion Spătărelu, președintele cooperativei, ne-a spus că pentru cele 10 autocamioane și 30, de căruțe s-a stabilit un grafic precis, in așa fel incit primele să e- fectueze 4—5 curse pe zi. iar atelajele. cite 2—3 transporturi.în consiliul unic agroindustrial Grivița, primele suprafețe unde formațiile de mecanizatori au început recoltarea florii-soarelui sint cele din Milosești și Smirna. La C.A.P. Mi- losești, președintele unității, Aurel Cioc, apreciază că producția este bună și, ținînd cont de experiența anilor trecuți, s-au asigurat toate condițiile pentru ca recoltarea să se facă fără nici un fel de pierderi.

dolj: Lanurile s-au copt, nu mai 
e timp de așteptat!Lanurile cu floarea-soarelui din județul Dolj s-au copt în acest an înaintea celor din alte zone ale țării și, de aceea, de citeva zile campania de recoltare a început. Ieri am urmărit cum se desfășoară această lucrare în unități din consiliul unic agroindustrial Segarcea. De la inginerul-șef al consiliului, tovarășul Ștefan Radulescu, am aflat că aici recolta a fost strînsă de pe 120 hectare. începerea mai devreme a recoltării a fost posibilă deoarece, pe terenurile cooperativei agricole din Drănic, floarea-soarelui a fost însămînțată în prima decadă a lunii martie; în ferestrele dintre ploi. Ca atare, cultura a beneficiat din plin de umiditatea din sol și a ajuns la maturitate în perioada optimăîn punctul Pădurea Drănicului, la marginea unui bogat lan de floarea- soarelui aparținînd cooperativei agricole Drănic, îl întîlnim pe șeful fermei nr. 2, inginerul Nicolae Stanciu. „De azi dimineață și pină acum, la prînz — ne spune inginerul — am

a muncii

Recoltarea florii-soarelui a demarat bine și în consiliile unice agroindustriale Cosimbești (C.A.P. Su- diți), Scinteia (C.A.P. Iazu și C.A.P. Valea Ciorii), Țăndărei (I.A.S. Ograda și C.A.P. Țăndărei), Fâcăeni (C.A.P. Vlădeni și C.A.P. Progresul), Cuza Vodă, Slobozia și Fetești.începutul recoltării florii-soarelui pe ogoarele județu'jui Ialomița este promițător. Dar reușita deplină a acestei lucrări depinde de modul în care lucrătorii ogoarelor, specialiștii și ceilalți factori participant! la campanie vor ști să intensifice acest ritm în următoarea perioadă, pentru ca nimic să nu se piardă din recoltă.
Mihai VISOiUcorespondentul „Scînteii"

recoltat 20 hectare. Pînă diseară vom mai stringe recolta de pe alte 20 hectare. Sintem mulțumiți că producția obținută este bună".Remarcăm aici buna organizare a activității. Cele 8 combine sint bine puse la punct, ceea ce asigură funcționarea lor la intreaga capacitate. Mecanizatorii Constantin Neacșu, Gheorghe Cumpănașu, Mihai Segăr- ceanu și Marin Ciucă se situează in frunte, ei reușind să depășească norma de recoltare de 5 hectare pe zi. Zeci de cooperatori, constituiți în două echipe, adună capitalele rămase in urma combinelor. Șapte tractoare, două remorci și două autocamioane sint permanent folosite la eliberarea terenului, ca și la transportul recoltei la baza de recepție.împreună cu tovarășul Ilie Ion, președintele consiliului unic agroindustrial Segarcea, ne deplasăm la o unitate vecină — C.A.P. Padea. Și aici, floarea-soarelui a ajuns la maturitate. Numai că nimeni nu a în

ceput recoltarea. Tovarășii cu care discutăm invocă, drept justificare a întirzierii, faptul că această cultură nu este coaptă uniform pe întreaga suprafață. La fața locului ne-am convins însă că, pe hectare întregi, se poate începe recoltarea.De fapt, nu e vorba de o stare de lucruri singulară. Și in diferite zone de pe raza consiliului unic agroindustrial Băilești, floarea-soarelui poate fi recoltată imediat. Dar factorii de răspundere, în loc să procedeze la identificarea suprafețelor unde floarea-soarelui s-a copt, așteaptă perioada ideală de recoltare. Trec astfel zile prețioase, ceea ce ar putea face ca. mai tîrziu, o parte din recoltă să se piardă.Tovarășul Dumitru Toader, director adjunct Ia direcția agricolă județeană, ne-a asigurat că toți specialiștii din unitățile agricole urmăresc
La fabricile de ulei — ultimele pregătiri 

pentru prelucrarea semințelorToate întreprinderile de ulei sint aproape gata să înceapă prelucrarea semințelor de floarea-soarelui imediat ce li se va asigura un stoc de. materie primă pentru cel puțin două zile de fabricație. Din controalele efectuate de organele de specialitate rezultă că in acest an s-a făcut o pregătire temeinică in fabrici in vederea unei bune prelucrări a seminței și unei extracții superioare a uleiului. întrucit reparațiile la utilaje sint pe sfîrșite. important este ca acum, cind intrăm în perioada probelor tehnologice, să se verifice cu maximă exigență calitatea fiecărei lucrări de reparații, pentru a exista deplină garanție că in timpul campaniei de prelucrare toate instalațiile vor funcționa la intreaga capacitate.La fabrica de ulei „Oltenia“-Podari lucrările pregătitoare vor fi încheiate la 31 august, adică cu 5 zile mai devreme decit s-a stabilit inițial. în pofida perioadei scurte afectate reparațiilor, la secția de extracție s-au înlocuit toate utilajele cu grad avansat de*  uzură. Se asigură astfel funcționarea “la parametrii proiectați a acestei' instalații de mare complexitate. Este de menționat că acțiunea de reutilare s-a făcut în 

starea de vegetație a culturii de floarea-soarelui și, în funcție de cum evoluează aceasta, se intră 13 recoltare. Dovadă că nu peste tot stau așa lucrurile sint constatările noastre în unitățile amintite.Sint numai citeva aspecte nedorite care trebuie să dea serios de gindit factorilor răspunzători din unitățile respective și de la direcția agrcolă, întrucît in zilele următoare lucrările agricole se vor aglomera și vor necesita alte forțe mecanice și manuale. De fapt, la direcția agricolă județeană există un program de acțiune pentru executarea’ eșalonată a lucrărilor din actuala campanie agricolă. Esențial este insă ca toatș măsurile stabilite să fie aplicate punct cu punct.
Nicolae PETOLESCU corespondentul „Scînteii"

bună măsură prin asimilarea unor repere aduse înainte din import, în valoare de peste 100 000 lei-valută. începînd de miercuri, in fabrică au sosit primele 30 tone de floarea- soarelui din noua recoltă. Prelucrarea lor va incepe la 2 septembrie, dată pină la care se va asigura un stoc minim de materie primă în măsură să mențină continuitatea procesului de fabricație.Deși în zona de aprovizionare a fabricii de ulei „Muntenia“-Bucurețti recoltarea florii-soarelui nu a început încă, directorul întreprinderii. tovarășul Gheorghe Popescu, ne asigură că la sfîrșitul acestei săptă- mini toate instalațiile și utilajele vor fi in stare de funcțiune, unitatea puțind să lucreze la intreaga capacitate de prelucrare imediat ce se va asigura materia primă necesară. Reparațiile au fost efectuate chiar de oamenii care mînuiesc instalațiile și utilajele. Fabrica este pregătită să preia zilnic circa 520 tone semințe, cu 140 tone peste capacitatea de prelucrare. Măsuri deosebite au fost întreprinse pentru a se asigura condiționarea corespunzătoare a semințelor, ceea ce garantează o conservare de durată și fără pierderi a materiei prime.
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ÎN SALA DE CONCERT SĂ RĂSUNE MAI DISTINCT

Muzica de astdzi,
în. marea ei diversitateSpiritul înnoitor, realist în conducerea societății noastre socialiste și-a pus amprenta și asupra preocupării pentru continua democratizare a culturii, pentru valorificarea potențialului creator al țării din trecut și de azi, pentru relevarea profunzimilor artei, a bogăției de viață pe care o cuprinde.în domeniul muzicii, afirmarea forței creatoare se realizează prin- tr-o vastă rețea de instituții profesioniste repartizate judicios pe teritoriul țării și prin miile de formații artistice de amatori. Lor li se adaugă rețeaua de școli și licee de artă, de scoli populare de artă, precum și institutele de învățămînt superior— conservatoarele — toate susțjnind stagiuni permanente în cluburi, case de cultură, pe marile scene de concert ale țării, mijlocind contactul permanent al publicului cu acele opere care se dovedesc a fi inepuizabile în semnificații. O activitate bogată desfășoară cele cîteva zeci de cercuri de prieteni ai muzicii, universitățile de educație muzicală, precum cea de pe platforma industrială „23 August" din Capitală sau cea din comuna Scornicești, județul Olt, inițiate și organizate de Uniunea compozitorilor și muzicologilor și Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu" din București. cu sprijinul organelor locale de partid șt, sindicale. Spațiul nostru social și existențial, lumea pro- priu-zisă a omului de azi sînt redi- mensionate pe plan muzical de emisiunile radioteleviziunii, care, din multe puncte de vedere, se identifică in vremea din urmă cu gusturile și exigențele milioanelor de iubitori ai artei sunetelor. Avem, intr-un cuvînt. toate condițiile materiale capabile să asigure transmiterea largă și continuă către public a lucrărilor clasice și contemporane, ale creatorilor de azi.întreaga rețea de instituții muzicale se află în fața unui examen de mare profunzime cu multă vreme tarul general instituțiilor de a fi mai des prezente în mijlocul oamenilor muncii, cărora trebuie să le ofere mai multe și mai bune concerte și spectacole. Această chemare dobîndește dimensiunile unui comandament moral. Ea deschide perspective luminoase pentru întregul front muzical, inclusiv pentru compozitori și muzicologi, care văd în noile așezăminte de cultură din centrele județene ale țării tribune de la care mesajul artei adevărate poate răsuna puternic, In beneficiul milioanelor de spectatori.Pentru aceasta, o condiție decisivă a noii stagiuni este transformarea fiecărui concert sau spectacol într-un eveniment artistic, eliminarea elementelor neconvingătoare, fastidioase sau festiviste. Ținind seama de rolul imens al artei în societate, în viața și experiența umană (nici în spațiul cosmic omul nu se poate lipsi de binefacerile muzicii), de metamorfozele petrecute în tipologia genurilor muzicale, de tabloul viguros al vieții muzicale actuale, de imensul potențial interpretativ dirijori, soliști, Instrumentiști, coriști, regizori, dansatori și balerini— a cărui ținută impune respect pe toate meridianele globului, nu ne mai sînt îngăduite comoditatea, sărăcirea tipurilor de manifestări, susținerea unor concerte și spectacole cenușii, uscate, fără expresie și culoare. Concertul simfonic, semi- simfonic, cameral, spectacolul de operă, balet, operetă, cel ■ioric sau de estradă nu bstracțiuni nedeterminate ; fiecaren de manifestare artistică dobin- te un profil aparte, dobîndește valențe condiționate de marile ieme ,cu care se confruntă tim- 'n care trăim. In unele centre 'ale asistăm la stagiuni muzi- lominate de o gîndire statică, astările instituțiilor artistice .ind șablonarde și fiind adesea ■colite de public. Se face prea puțin pe tru cunoașterea principalelor direcții, școli, tendințe din istoria muzicii și din actualitate, pentru promovarea valorilor contemporane românești șl universale. Trăsăturile cele mai caracteristice ale muzicii secolului nostru ar putea căpăta relief și timbru propriu dacă activitatea de perspectivă nu ar fi negli-

jată, dacă ar fi prospectată (de către A.R.I.A.), mai temeinic, viața muzicală internațională. Să nu observe factorii vieții muzicale din Capitală că două instituții de nivel republicau — Filarmonica „George Enescu" și Orchestra simfonică a Radioteleviziunii — susțin concerte în aceeași seară, obljgîndu-i pe pa- sionații acestei arte' să renunțe la una din manifestări, deși opțiunile lor n-ar exclude. în condiții raționale de programare, pe nici una? Cîteodată nu se respectă condițiile elementare ale izbinzii artistice, necunoscindu-se decit de la o lună la alta profilul manifestărilor concret de Stagiunile și semnificative publicului cu
artistice, repertoriul concerte și spectacole, evenimentele muzicale se cer însă anunțate un an sau doi înainte :

Opinii de 
prof. uni*,  dr. Petre BRĂNCUȘI

și cutezanță. NuIn urmă, secre- al partidului adresa profesioniste chemarea

neintegrarea concertelor și spectacolelor într-o perspectivă cuprinzătoare duce la prezentarea incompletă, schematică a valorilor dirijorale și solistice din țară și de peste hotare, la prezența întimplătoare a tineretului în viața de concert. E de la sine Înțeles că asemenea situații se repercutează și în activitatea Casei de discuri „Electrecord", care nu a izbutit să editeze. în condiții competitive impecabile, măcar un disc al Filarmonicii „George Enescu", in cuprinderea parțială în emisiunile Radioteleviziunii a operei muzicale sau interpretative a creatorilor noștri. Discul, banda de magnetofon, filmul muzical se cere să apeleze mai atent la ultimele creații ale compozitorilor noștri care se străduiesc să reliefeze convingător noua condiție umană, idealurile, frămîn- tările și aspirațiile omului nou, la acele formații profesioniste sau alcătuite din artiști amatori care cunosc realizări deosebite în țară și peste hotare.în ultimii ani, categorii umane numeroase și variate manifestă interes crescînd față de comorile muzicii românești și universale, instituțiile artistice dispunind de mijloace și posibilități nelimitate pentru îndeplinirea acestei nobile aspirații. Acțiunea educativă și socială a artei oferite publicului poate fi însă considerabil diminuată de gîndirea infantilă care domină uneori montarea scenică a creației lirico-dramatice românești. Abordarea lucidă a repertoriului național din domeniul teatrului muzical, spre exemplu, ar putea contura și multitudinea problemelor mereu noi pe care le ridică azi spectacolul de operă, balet sau operetă ; cele legate de formele noi, moderne de montare și interpretare, fiind precumpănitoare. Există și lucrări mediocre, care se uită odată cu căderea cortinei finale. Dispunem însă și de lucrări puternic angajate în problematica trecutului istoric mai îndepărtat sau mai apropiat care nu au văzut încă lumina scenei sau sint reprezentate doar de cîteva ori pe stagiune. Cite mari scene ale teatrului muzical s-ar mindri cu reprezentarea unor titluri ca : Orfeu, Meșterul Manole și Vlad Țepeș de Gheorghe Dumitrescu, Hamlet și Jertfirea Ifigeniei de Pascal Ben- toiu. Iona de Anatol Vieru, Ores- tia II de Aurel Stroe, opera pentru copii Cartea cu Apolodor de Ștefan Niculescu, opera-balet Regăsirea lui Ulisse de Liviu Glodeanu, Trepte ale istoriei de Mihai Moldovan, baletul Miorița de Petra-Basacopol Carmen. Este de observat că și lucrări care se înscriseseră in repertoriul curent, ca Decebal și Răscoala de Gheorghe Dumitrescu, O noapte furtunoasă de Paul Constantinescu, Năpasta de Sabin Drăgoi, baletele La piață, Cind strugurii se coc și întoarcerea din adincuri de Mihail Jora, precum și opere de Doru Po- povici, Tudor Jarda, Teodor Bratu etc. apar prea rar pe afișele teatrelor noastre muzicale. Alte opere compuse de Aurel Stroe, Nicolae Brînduș etc., nu au beneficiat pină acum de înțelegerea unor teatre muzicale.Spre deosebire de creația simfonică românească prezentă în repertoriul tuturor orchestrelor din țară,

muzica de cameră nu a devenit încă un element activ și inrîuritor al practicii noastre artistice. Muzica de cameră este un domeniu de maximă luminozitate și densitate al culturii artistice, la care au acces toți cetățenii țării, inclusiv tineretul. Se mai spune încă, nejustificat, că muzica de cameră este un gen inaccesibil, că puntea de legătură între acest gen și marele public este redusă. Nu voi da întîietate propriilor mele convingeri, ci voi apela la părerile lui Pablo Casals referitoare la descoperirea, intr-un magazin din Barcelona, a suitelor pentru violoncel solo de Bach cind viitorul mare solist împlinise doar 13 ani dar nimeni nu-i vorbise niciodată de ele : „...Această descoperire a 
fost marea revelație a vieții mele. 
Plin de o curiozitate fără margini, 
am început să lucrez suitele... un 
studiu care avea să se prelungească 
timp de 12 ani înainte să iau hotă- 
rirea de a le clnta in public... Com
pozițiile acestea erau socotite pe 
vremea aceea ca fiind pretențioase 
și lipsite de căldură... lipsit de căl
dură Bach, cu strălucitoarea sa poe
zie ! Pe măsură ce continuam stu
diul suitelor, o lume necunoscută, 
de o nebănuită frumusețe se deschi
dea in fața ochilor mei. Emoțiile 
pe care le-am simțit in timpul 
acestui studiu îndelung au fost din
tre cele mai înalte și mai intense 
din viața mea de artist".Nu numai creația camerală a lui Bach revarsă asupra noastră asemenea raze de lumină, ci și cea a lui Haydn, Mozart, bert, Schumann, Brahms, schi, Stravinski, Enescu, lucrările tuturor muzicii care sețile numaiFrumuseți și profunzimi izvorite din umanismul tuale românești atît thai valoroasă munca ților cu cît se vor apropia de sensul profund uman al muzicii noastre actuale, căreia sînt chemați să-i dea viață.Apropierea permanentă a publicului de muzică este calea indubitabilă de sporire a eficienței social- educative a creației contemporane. La aceste acțiuni, compozitorii și muzicologii participă cu o continuitate fructuoasă, cunoscînd că astăzi nu mai este suficientă antrenarea unui public restrîns la manifestările ce au loc în sălile de concerte și spectacole. Se impun manifestări specifice, complexe și diverse care sâ se constituie intr-un proces educațional desfășurat la nivelul întregii țări, susținut de cele mai competente cadre de muzicieni.

Beethoven, Schu- Ceaikov- Debussy, Ravel, corifeilor nu-și dezvăluie frumu- după o firimă audiție.caracteristic etapei ac- conțin și lucrările contemporane. camerale Va fi cu interpre- mai mult

MESAJE CU PRILEJUL MARII SĂRBĂTORI
NA ȚIONALE A ROMÂNIEI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 36-a aniversări a eliberării Republicii Socialiste România, îmi este plăcut să vă adresez, în numele poporului algerian și al partidului său. viile mele felicitări și urările cele mai sincere de succes in edificarea patriei dumneavoastră. Rămîn convins că poporul român, sub conducerea partidului său, va repurta noi victorii pe calea pe care o urmează.Folosesc ocazig fericită ce-mi este oferită de a vă reînnoi hotârirea Partidului F.E.N. de a acționa pentru întărirea legăturilor de prietenie dintre cele două popoare și țări ale noastre.Cu înaltă considerație,

Excelenței

CHADLI BENDJEDID
Secretar general al Partidului F.E.N., 

Președintele
Republicii Algeriene Democratice și Populare

Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste România îmi face plăcere să transmit cele mai călduroase felicitări și cele mai sincere urări de fericire și sănătate Excelenței Voastre, precum șl progres și bunăstare poporului român prieten.

Colonel MOAMMER EL-GEDDAFI
Conducătorul

Marii Revoluții de la 1 Septembrie din Libia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSărbătoresc încă o dată, națională a României de laCu sentimente frățești, Împreună cu dumneavoastră, marea sărbătoare 23 August.

JOSE FIGUERES
Președintele Partidului Eliberării Naționale 

din Costa Rica

★ ★Cu prilejul sărbătorii naționale a României, tovarășul Ilie Verdeț, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de felicitare trimisă de Luis Herrera Campins, președintele Republicii Venezuela, prin care sînt adresate cele mai bune urări de fe-
ricire și prosperitate pentru poporul român.în telegrama adresată primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România de Mohamed Ben- ahmed Abdelghani, prim-ministru al Republicii Algeriene Democratice și Populare, se relevă că Algeria dă o

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaSint deosebit de onorat de a transmite Excelenței Voastre, în numele poporului Venezuclei, al guvernului național și al meu personal, un sincer mesaj de felicitare cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Socialiste România. Cu ocazia acestui eveniment deosebit de important, permiteți-mi să adresez Excelenței Voastre urări de fericire personală, de dezvoltare prosperă pentru poporul român și să vă reînnoiesc încă o dată asigurarea înaltei mele considerații.

LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele guvernului și poporului ecuadorian, doresc să transmit Excelenței Voastre cele mai cordiale felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, legată de țara mea prin relații permanente de prietenie și solidaritate.Adresînd Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire personală, folosesc această ocazie pentru a vă reînnoi asigurarea celei mai înalte și distinse considerații.

JAIME ROLDOS AGUILERA
Președintele Republicii Ecuador

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist RomânCu prilejul sărbătorii naționale a României prietene, vă adresez dumneavoastră, distinsul ei conducător, cele mai călduroase felicitări și urări de noi cuceriri pe calea păcii și progresului social.îmi face o deosebită plăcere să-mi amintesc că. in același timp, sărbătoriți 15 ani de la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., care a constituit un moment crucial, deschizind o nouă etapă in eforturile poporului român de a materializa un socialism realist și modern.Vă urez ca în perioada care urmează să obțineți aceleași mari succese, pentru binele poporului român și al păcii în lume.
IOANNIS ZIGDIS

Președintele Partidului
E.D.I.K. — Uniunea Centrului Democratic 

din Grecia

înaltă apreciere marilor realizări ale poporului român pentru edificarea unei societăți drepte și prospere și sint transmise urări de progres României.N. V. Faddeev, secretarul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, în telegrama adresată tovarășului Ilie

★Verdeț, prim-ministru Republicii Socialiste urat multă sănătate continuare in activitatea pentru propășirea poporului român. întărirea unității, prieteniei și colaborării țărilor socialiste, pentru cauza păcii în întreaga lume.
al Guvernului România, i-a și succese în

fol- sînt

Festivalul de folclorPrestigioasă manifestare cultural- artistică găzduită de țara noastră, constituind încă o expresie a politicii consecvente a României socialiste de promovare a prieteniei și colaborării cu popoarele țărilor din Balcani, cu toate popoarele lumii care militează pentru pace, progres și civilizație, Festivalul de folclor al țărilor balcanice a programat joi seara alte spectacole în stațiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre. La Teatrul de vâră din Neptun, numeroși turiști români și de peste hotare au asistat la spectacolul susținut de ansamblul folcloric reprezentativ din Bulgaria și de ansamblul „Transilvania", din Cluj-Napoca ; la Eforie-Nord au urcat pe scenă dansatori din Grecia și membrii ansamblului „Dunărea"

al țărilor balcanicedin Corabia — județul Olt, iar la Costinești numeroși tineri, elevi, stu- denți, muncitori, care iși petrec vacanța pe malul mării i-au aplaudat cu căldură pe artiștii din Iugoslavia, Turcia și pe solii artei noastre populare, componenții ansamblului „Brădulețul" din Rădăuți, județul Suceava.Frumusețea și bogățja cromatică a costumelor populare, ritmurile aprinse ale dansurilor și melodicitatea cîntecelor din tezaurul folcloric al celor cinci țări participante au ineîn- tat și de această dată miile de spectatori tineri sau vîrstnici.Vineri sînt programate spectacole folclorice în stațiunile Mamaia, Efo- rie-Sud și Mangalia. (Agerpres)

LA GOVORA 
O NOUA CASĂ 

DE ODIHNĂ 
ÎN CONSTRUCȚIEîn stațiunea Govora a început construcția unei noi case de odihnă a Uniunii Generale a Sindicatelor, care va dispune de o capacitate de cazare insumind 600 locuri pe serie, precum și de o bază proprie de tratament, echipată cu a- paratură și instalații moderne, pentru efectuarea unei largi game de proceduri terapeutice. Tot aici, vor fi puse in valoare noi izvoare de ape minerale, care au un efect deosebit in tratarea diferitelor afecțiuni. (Ion Stanciu).

CUM ESTE PREGĂTITĂ DESCHIDEREA NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT?

MANUALELE
la ora difuzării spre școli
• Aproape 800 de titluri într-un tiraj de peste 26 milioane 
exemplare vor fi din prima zi de școală pe pupitrul elevilor
• Conținut substanțial îmbunătățit, ținută grafică superioară 
și... o seamă de învățăminte pentru continua perfecționare a

cărților de școalăPrezența lui Bretter Gyorgy, prin eseistica sa filozofică, in peisajul culturii românești contemporane a fost viguroasă, atitudinea și ideile sale fiind cunoscute și bine a- preciate în cercurile universitare clujene, și nu numai, clujene. Formația sa intelectuală c;mpul de investigare extrem de cult al ce, perene, și le anumită surilor profunde pe tea le trezesc în contextul actual al unei culturi prin însăși statutul său existențial, revoluționară. Situat tranșant pe pozițiile ideologice ale marxismului, apropiat structural de sistemul disociativ de gîndire al unui Lucian Blaga sau D. D. Roșea, în climatul ideilor cărora s-a format. Bretter Gylirgy este tipul cercetătorului iscoditor, neliniștit. căruia îi repugnă locul comod, refuzînd mereu să accepte puncte de vedere definitive, tabuuri, definiții conceptuale asupra cărora să nu se poată reveni. cazuri încheiate etc., el pledind de fiecare dată convingător asupra necesității continue a înnoirii unghiurilor de vedere în funcție de însăși evoluția atitudinii sociale, mereu îmbogățită, a omului contemporan. Pentru el, acțiunea, angajarea concretă. fapta rămîn criteriul fundamental al judecării și rejudecării universului spiritual uman din- totdeauna. O întreagă serie de lungi eseuri vine să aducă astfel în discuție o nouă lumină interpretat!-

este solidă ;larg. într-un valorilor clasi- pe care însă asimilează într-o dialectică a sen- și semnificațiilor care aces-

vă a unor mituri din antichitate, cărora li se descoperă valențe noi și sensuri filozofice nuanțate, reluate și analizate azi. Supunind atenției legenda lui Icar, Bretter Gyorgy se călăuzește în interpretarea sa după faptă și gestul lui Icar fiind socotit drept o pildă de atitudine : „Icar a fost primul exemplu de luare de atitudine prin faptă împotriva alie-
raportul dintre consecințele ei.

ca răzvrătitul să continue a-și trăi viața de acum înainte anonimă, dar prelungită in viața celorlalți. Răzvrătirea neputinței — iată cea de pe urmă faptă omenească. Ea transformă iarăși destinul din satir în vreri umane, în interese umane, preschimbă fapta de pe urmă în fapta cea dinții, în punctul de pornire pentru orice acțiune nouă." ; pentru ca vorbind despre Cronos (Cronos cel

rîte dintr-o nevoie de mișcare, de dinamizare (și dinamitare) a ideilor pe care lumea miturilor antice o oferă atît de plină de simboluri cu rezonantă acută în actualitate. Dar Bretter Gyorgy este animat de aceleași porniri nonconfor- miste, căutînd soluții și ieșiri noi din terenul unor lecturi mai recente, văzind pretutindeni aceeași' necesitate de reevaluare a atitudinilor umane în cimpul
ACTUALITATEA

VALORILOR CLASICE*)

Bretter Gydrgy : „Crez ți 
istorie", editura „Kriterion"

nării.” Intr-un alt eseu, Dilema centaurilor, autorul discutind problema dedublării personalității constată, generalizînd problema și mergind la sensurile ei filozofice : „Nu te poți rupe de structură prin mijloace care contrazic funcția fundamentală a comunității, perpetuarea specifică a existentei umane. Schimbarea nu este doar un pas înainte in istorie, ci și un refuz adresat istoriei." în mitul lui Laocoon (Laocoon cel mut), Bretter Gyorgy descifrează. în virtutea aceleiași angajări a faptei omenești, o... răzvrătire a neputinței : „iată cea de pe urmă faptă omenească ; rațiunea ei constă în a opune inexorabilului ceva care încarcă faptele celorlalți cu conștientă ; ea însăși nu se mai poate ridica la gradul de acțiune reală, se limitează doar la a numi, a indica, pentru

neîndurător) să reflecteze asupra ridicării prin faptă deasupra timpului : „Fapta înseamnă destin. Muritor și nemuritor, pur și impur, adevăr și fals, totul se zămislește pe sine însuși prin faptă. Timpul creează impresia că ar fi purtător al destinului, Cronos are de asemenea o aparență fatidică. însă timpul nu este destinul însuși, și nici Cronos. Atît timpul cit și Cronos au luat naștere prin faptă. Fără mișcare, fără acțiune, timpul nu există. însă Cronos și timpul se zămislesc pe ei înșiși — dacă devin con- știenți de ei înșiși. Atunci ei sint și destin." Același tip de i-eevaluare într-o perspectivă a actualității ca atitudine umană o aflăm și în eseurile Apolo, nimfă. dragoste ; Odinioară Silen păzea izvoarele ; Filosoful Heraclit, prietenul lui Hermodor, toate izvo-

deschis al dinamicii ideilor filozofice. Vorbind despre opera literară a lui Kafka (Timpul în Castelul Adenda Ia Kafka...), rul cercetează lumea tuia călăuzindu-se același imperativ al ca dominantă existențială : „Lumea lui Kafka este o lume a esențelor care se înfățișează sub chipul contrariilor lor, de aceea este o lume pare se autonimi- cește. O lume care nu numai că se sfîșie pe sine, ci se autodevorează pur și simplu. O lume a alienării. Pentru individ ea e o lume a neputinței, pentru subiect o lume a spaimei, a pierzaniei fără de nume. Lui Kafka fapta concretă și lumea concretă, cu alte cuvinte istoria și urzeala de evenimente a epocii sale, îi sînt indiferente. De aici lipsa de istorici ta te cronologică din scrierile sale. El scrie o istorie mai

sau auto- aces- după faptei

profundă : aceea a structurii alienării, așa cum s-a manifestat ea atunci și acolo unde a trăit scriitorul." La Madâch. în Tragedia omului (Lupta lui Adam cu Lucifer) găsește elementele cele mai prielnice pentru argumentarea ideii de ancorare a omului intr-un timp prezent al acțiunilor sale concrete : „Ce valoare are viața noastră (totdeauna, în toate epocile, a noastră), se întreabă autorul, dacă timpul doar se scurge prin noi ? Trebuie să ni-1 însușim cu orice preț, chiar cu prețul unei catastrofe trebuie să ne însușim timpul — pentru ca, de acum înainte, noi să fim cei care să îl creăm și nu doar să-l purtăm, să trăim viața și nu doar s-o îndurăm." în general, eseurile lui Bretter Gyorgy au o structură sistematică extrem de bine organizată, logică, cu o rigoare a demonstrațiilor a- proape matematică. De aceea limbajul său este oarecum sentențios, concis, într-o exprimare vădit aforistică.Interesante demersuri critice face Bretter Gyorgy în comentarea unor atitudini ideatice din operele lui Lenin, Lukacs Gyorgy, D. D. Roșea, Sinko Ervin, Fichte, pretutindeni, înfă- țișîndu-ni-se mereu același dialectician subtil, pasionat de mișcarea lăuntrică a sensurilor filozofice ale faptei umane. Gyorgy este unul cei mai interesanți eseiști filozofici pe care literatura maghiară din România i-a avut, el circumscriindu-se prin totul culturii noastre actuale, pe meterezele căreia a luptat deschis, mî- nuind cu strălucire armele dialecticii marxiste.
Constantin CUBLESAN

Bretter dintre

în aceste tipărire și pentru anul 1980—1981 se află in stadiul final, oferind astfel condiții ca inaugurarea noului an de invățămint să consemneze — cu citeva mici excepții — prezența tuturor cărților de școală pe pupitrul elevilor. Iar numărul acestor cărți însumează a- proape 800 de titluri într-un tiraj de peste 26 milioane exemplare, dintre care aproape jumătate sînt manuale noi sau substanțial îmbunătățite. Faptul ca atare se cuvine a fi reținut, întrucit demonstrează că elaborarea cărților de școală în condiții optime de timp și de calitate este rezultatul unor judicioase măsuri cu caracter organizatoric. Analiza oferă o seamă de învățăminte prin respectarea cărora performanța actuală (1980 înregistrează cea mai rapidă „șarjă" de carte școlară din ultimii 4—5 ani) poate fi reeditată în anii viitori cu o considerabilă economie de mijloace, de timp, de eforturi și la un nivel calitativ superior. Și cum asemenea învățăminte ies pregnant în evidență prin reconstituirea drumului parcurs de cartea școlară din cadrele programelor de învățămînt pină la pupitrele elevilor, se înțelege de ce primul popas al anchetei noastre l-am făcut la întreprinderea de difuzare a cărții. Este o unitate în a cărei actuală activitate se reflectă ca într-o oglindă eficiența măsurilor aplicate pe parcursul întregului proces și la nivelul tuturor factorilor responsabili de elaborarea și tipărirea cărților de școală. Așadar, care e stadiul difuzării acestora ?Din discuția cu tovarășul Andrei Vieru, director adjunct al întreprinderii, aflăm că în aceste zile cele mai multe pachete cu manuale au ajuns la destinație sau sint în drum spre școli. Din totalul titlurilor elaborate la Editura didactică și pedagogică, de pildă, doar 11, majoritatea în tiraje mici, urmează să apară în primele zile ale lunii septembrie. Restul, de peste 750 titluri, au apărut sau vor apărea încă în luna august. „Din păcate — a continuat interlocutorul nostru — nu același lucru se poate spune despre unele dintre manualele de specialitate cu profil agricol ale Editurii „Ceres" ;

zile, procesul de editare, difuzare a manualelora din cele 28 titluri planificate, pînă azi au apărut numai 4, iar pentru 18 titluri n-au fost stabilite incă termenele de livrare, deși tirajele lor și, ca atare, eforturile de difuzare sint apreciabile : manualul de Tractoare, pentru clasa a IX-a are 30 mii de exemplare ; Mecanizarea agriculturii, clasa a X-a — 18 mii exemplare ; Bazele zootehnici, clasa a X-a — 15 300 exemplare ș.a. Sperăm totuși că aceste termene vor fi apropiate". „Pe ce căi apreciați că pot fi evitate în viitor asemenea neajunsuri ?“ „Printr-o mai riguroasă planificare și respectare a termenelor în toate fazele de lucru. Precizia și ritmicitatea sînt parametri indispensabili cărții școlare. Caracterul lor aproximativ consumă prea multe așa cum s-a întîmplat și în cind din cele 115 titluri de planificate să fie tipărite iunie, peste 70 au apărut abia în ultimele 2—3 zile ale lunii respective. Situația s-a repetat, din păcate, și în luna iulie. Iar greutățile rezultate de aici sporesc cind tipografiile expediază exemplarele unui singur titlu în mai multe tranșe (Abecedarul, de pildă, a fost expediat in 10 tranșe între 28 ianuarie și 12 iunie) sau cind cifrele de școlarizare nu întotdeauna corespund cu situația reală, din care cauză se mai poate încă întîmpla ca într-o unitate de învățămînt să ajungă inițial mai multe manuale de fizică decit este nevoie și mai puține de... chimie".Care sînt cauzele acestor... Tovarășul director general tralei industriei ruia i-am adresat vorbit mai întîi predarea manuscriselor. Termenele stabilite inițial de comun acord intre editori și tipografi rarebri șe respectă. Cu toate că normele în vigoare prevăd 31 martie ca dată maximă pînă la care manuscrisele mai pot ajunge in tipografii, numai în acest an, de pildă, 181 titluri de manuscrise au fost primite după această dată. „Sigur, dată 'fiind „tradiția" acestor intîrzieri, noi am luat din vreme măsuri excepționale: i-am repartizat cărții școlare capacități tipografice sporite și am reușit să atenuăm

eforturi, acest an manuale in luna

cauze?Constantin Alexandru, adjunct al Cen- poligrafice, întrebarea, de ritmicitatea încâne-a

efectul întîrzierilor, dar asta, uneori, în detrimentul altui gen de carte. Și atunci? De ce să operăm cu măsuri excepționale într-o activitate care se pretează prin excelență celei mai riguroase planificări pe timpul unui an întreg?"Este o întrebare legitimă care merită să rețină atenția tuturor factorilor răspunzători de editarea și tipărirea in condiții optime de timp și de calitate a cărții școlare. Cu atît mai mult cu cît nu acum este formulată întiia oară. Cum, de asemenea, nu acum întiia oară reclamă tipografiile respectarea unei alte cerințe: fixarea în timp optim a unor tiraje definitive, care să excludă situațiile, încă frecvente, cind, după ce primesc manuscrisul, tipografii îl culeg, trag cîteva mii de exemplare, după care... așteaptă cu plumbul blocat, cu spațiul de lucru aglomerat și cu un plan fluctuant al necesarului de hîrtie, știut fiind că aceasta comportă un format și sorturi specifice fiecărui gen de lucrare.Ajungem astfel in zona de activitate editorială, hotăritoare in multe privințe pentru ca fiecare manual să reprezinte o reușită certă. Să mai amintim că programa școlară, pe baza căreia este conceput și se elaborează fiecare manual, constituie un act normativ de cea mai mare insem- nâtate pentru calitatea întregului nostru învățămînt, și, ca atare, definitivarea ei optimă este hotăritoare? Că perfectarea din timp a tirajelor presupune cunoașterea exactă a structurii populației școlare? Iată două direcții, deși nu singurele, în care este necesar să fie concentrate toate preîntîmpinarea și generalizarea _________riale de calitate. In acest sens există multe ditura reușit cipeze nuale5 titluri au fost tipărite, aproximativ 60 titluri se află în tipografii, s-au contractat toate manualele noi, Iar cele ce vor fi reeditate sint într-un stadiu avansat de lucru, astfel îneît toate manuscrisele cărților de școală să poată fi trimise în tipografii în lunile septembrie și octombrie. Exigențele din ce în ce mai mari, manifestate firesc față de calitatea învă- țămintului nostru, pot fi împlinite In condițiile în care manualele se înfățișează cu un bogat conținut de idei, într-o formă accesibilă și atractivă.

eforturile pentru oricărei nereușite creațiilor edito-semne îmbucurătoare. La E- didactică și pedagogică s-a încă de pe acum să se anti- o parte din producția de ma- pentru anul școlar 1981—1982:

Mihal IORDĂNESCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
> a primit pe tovarășul Antonio Macedo, 

Partidului Socialist Portughezpreședintele
(Urmare din pag. I)lume, pentru revenirea Ia politica de destindere, bazată pe respectul în relațiile dintre state al principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța. S-a subliniat că pacea și destinderea internațională reclamă soluționarea exclusiv pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase dintre state, a stărilor de încordare și conflict din diferite zone ale lumii, adoptarea de măsuri urgente în direcția reducerii cheltuielilor militare, dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleare.în legătură cu situația din Europa, secretarul general al Partidului Comunist Român și președintele Partidului Socialist Portughez au reafir-

Știrî sportive• Meciurile disputate în ziua a doua a competiției feminine de baschet „Cupa Mării Negre'1, ce se desfășoară la Constanța, s-au încheiat cu următoarele rezultate : România — R.P. Chineză 68—56 (40—32) ; Finlanda — Italia 80—60 (44—32) ; Cehoslovacia — > Polonia 77—61 (44—33).• La Basel a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din primul tur al competițiilor europene de handbal intercluburi.în „Cupa campionilor europeni", la masculin, echipa Steaua București va întîlni formația Maccabi Petah Tikva (Israel), iar in „Cupa cupelor", formația Minaur Baia Mare va juca în compania echipei Hapoel Rehovot (Israel). Handbaliștii de Ia Steaua vor susține primul joc pe teren propriu, iar cei de la Minaur Baia Mare vor evolua în deplasare.în „Cupa campionilor europeni", la feminin, echipa Știința Bacău este calificată direct în turul II (optimi de finală).Meciurile tur se vor disputa Intre 6—12 octombrie, iar partidele retur între 13—19 octombrie.• Campionatele europene de lupte greco-romane pentru juniori au continuat la Bursa (Turcia). La cat. 48 kg, Ștefan Marian (România) l-a învins în turul trei, prin descalificare, pe norvegianul Jon Ronningen. în meciul următor, Ștefan Marian a pierdut prin descalificare meciul cu sovieticul liga Umaev.• Pe terenurile de la Flushing Meadow (New York) au continuat întrecerile campionatelor internaționale „open" de tenis ale S.U.A.în turul II al probei de simplu femei, Virginia Ruzici a învins-o cu 6—0, 6—3 pe Nina Bohm (Suedia).în turneul masculin, Ilie Năstase l-a întilnit în primul tur pe francezul Patrice Dominguez, în fața căruia a cîștigat cu 6—4, 8—1, 4—6, 6—2.
începînd de la i octombrie: îmbunătățirea metodologiei de examinare pentru obținerea permisului de conducere autoîn ultima vreme am primit la redacție scrisori și telefoane prin care cititorii _ ne întreabă dacă este sau nu adevărat că se modifică sistemul actual de examinare a candidaților pentru obținerea permisului de conducere auto și care sînt modificările preconizate. In legătură cu aceasta, ne-am adresat tovarășului colonel VICTOR BEDA, din Inspectoratul General al Miliției, care ne-a spus :— în primul rînd, aș dori să precizez că nu e vorba de modificarea sistemului de examinare în totalitatea lui. în linii generale, el se bazează pe aceleași elemente componente. îmbunătățirile aduse sînt de ordin calitativ, impuse de înseși realitățile circulației rutiere actuale și în perspectivă, care devine din ce în ce mai intensă în tot timpul anului și pe toate drumurile publice, ca și de necesitatea realizării unei legături mai strînse între pregătirea candidatului pentru examen, verificarea și aprecierea cît mai exactă a cunoștințelor sale teoretice și a deprinderilor practice și comportarea ulterioară care trebuie să fie permanent preventivă. Există, de asemenea, și un alt factor care a determinat o astfel de măsură : obținerea unor rezultate cît mai bune la promovarea examenului. In prezent, proporția candidaților care reușesc la primul examen nu depășește 40—45 la sută. Restul se reprogramează, fac ore suplimentare de conducere a automobilului, ceea ce, practic, înseamnă risipă de forțe, de energii umane și de carburanți. Socotim că perfecționările preconizate vor îmbunătăți substanțial procentul de reușiți. A- ceasta presupune însă o pregătire mai temeinică, mai intensă în perioada școlarizării, căreia Bă-i acorde atenția .cuvenită atît Instructorii, cît și viitorii candidați la examen. Din păcate, în multe școli de șoferi mai există încă instructori care se preocupă prea puțin de pregătirea lor și a candidaților. Să vă dau un exemplu foarte recent Din 21 de instructori de la școala de șoferi amatori din Cluj-Napoca examinați tn vederea reautorizării, spre surprinderea generală, nici unul nu a reușit Insu

mat hotărîrea celor două partide de a acționa In continuare, împreună cu toate forțele progresiste și democratice de pe continent, pentru buna desfășurare a reuniunii de la Madrid, care va trebui să se încheie cu rezultate pozitive în direcția transpunerii în viață a Actului final de la Helsinki și convocării unei conferințe internaționale în problema dezarmării.S-a subliniat necesitatea de a se acționa cu hotărîre pentru a se ajunge la tratative care să ducă la oprirea cursei înarmărilor, a amplasării și dezvoltării de noi rachete nucleare care pun în primejdie patea, destinderea. independența popoarelor și securitatea Europei și a întregii lumi.în timpul întrevederii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Antonio Macedo au relevat însemnătatea întăririi colaborării și solidarității dintre partidele comuniste, socialiste, social-democrate, dintre toate forțele
vremea

Timpul probaNl pentru zilele de 30, 
31 august și 1 septembrie. In țară : 
Vreme in general caldă. Cerul va Ii 
variabil. Pe alocuri, în vestul șl nor-

cinema
• Șaua de argint : LUCEAFĂRUL
— 8.45; 11; 13; 15.15; 17.30; 19,45, 
la grădină — 20,30, BUCUREȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Organizația fantomă — gala fil
mului din R.S. Vietnam : STUDIO
— 19.
• Am să fiu cuminte, bunicule j 
CENTRAL — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
• ...Am fost șaisprezece : SCALA
— 9.15; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
FAVORIT — 9: 11,15; 13.30; 16,4'5; 
18; 20,15, VICTORIA — 10; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Pe aripile viatului : PATRIA — 
9; 1.4,15; 18,30.
a» Corsarul negru î PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 18.
• Rocky II : STUDIO — 10; 12. 
a Heidi în oraș — 9; 11,15: 13,30, 
Rebelul — 18; 18; 20 : DOINA.
• Vis de glorie : CAPITOL — 9;
11,30; 14: 16,45; 19.30, la grădină —
20,15. GLORIA — 9; 11,30: 14; 16,30; 
19, CULTURAL — 9; 11.45; 14.30;
17,15; 20.
• Fericirea într-o casă veche :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18: 20.
• întflnixe de gradul trei : FES
TIVAL — 9; 12; 16; 19, MODERN 
— 9; 12; 16; 19. la-grădină — 20,15.
• Elvis și prietenii săi : MIORI
ȚA — 9; 11,16; 13,30; 15.45; 18; 20.
• AI treilea salt mortal : FLO- 
RiEASCA — 9; 11; 13; 16.30; 17,45;

ficienta pregătire a instructorului se reflectă direct în rezultatele slabe a-le candidatului la examen. Alți instructori manifestă exigență scăzută sau chiar lipsă de interes pentru pregătirea elevilor. Pretențiile față de instructori au crescut, ei trebuie să îndeplinească anumite condiții de studii, stagiu, sînt selecționați prin prisma calității de viitori pedagogi. Iată de ce, concomitent ou perfecționarea metodologiei de examinare, are Ioc și reautorizarea instructorilor, ambele măsuri vizind îmbunătățirea substanțială a pregătirii candidaților.— Care sînt, tovarășe colonel, modificările intervenite în examinarea pentru obținerea permisului de conducere a viitorilor conducători auto ?— Așa cum am mai spus, nu e vorba de modificarea structurală a sistemului, ci de perfecționarea' metodologiei de examinare, care intră in vigoare începînd de la 1 octombrie. Potrivit noii metodologii, proba de cunoaștere a regulilor de circulație a devenit eliminatorie. Cel care nu promovează această probă nu mai au dreptul să se prezinte la proba de conducere a autovehiculului. După reexaminare, candidații care promovează proba teoretică au dreptul să susțină de două ori proba practică. Cei care nici la reexaminare nu promovează proba teoretică vor fi nevoiți să se reînscrie la examen.— Manevrele de îndemînare din poligon au rămas aceleași ?— Nu, unele manevre au fost Înlocuite cu altele mai complexe, care se realizează însă în condiții foarte apropiate de situațiile întîlnite în circulație. Astfel, s-a introdus manevra de urcare, oprire și pornire din rampă, care solicită îndeminarea de care trebuie să dea dovadă viitorul conducător auto ori de cite ori străbate șoselele cU pante și curbe in- tîlnite frecvent pe drumurile publice. Este cunoscut faptul că două treimi din relieful țării le reprezintă zonele de deal și de munte, astfel că a trebuit să ținem seama și de aceste particularități. De asemenea, a fost introdusă ca manevră nouă gararea cu fața și Ieșirea cu spatele din spațiul limitat. Adeseori^ In contextul folo

progresiste și democratice, a rolului opiniei publice, al popoarelor în lupta pentru pace, destindere, dezarmare și largă colaborare internațională, pentru dreptul popoarelor la existență liberă și independentă, pentru democrație, progres economic și social, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.De ambele părți a fost reliefat faptul că întărirea climatului de pace și destindere impune instaurarea in viața internațională a unor relații noi. de deplină egalitate in drepturi, participarea tuturor statelor, indiferent de mărime, la soluționarea marilor probleme ale contemporaneității, adoptarea de măsuri pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice mondiale, care să favorizeze progresul economic și social al tuturor popoarelor.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
dul țării, va ploua slab. Vînt slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre 8 și 16 grade, iar cele 
maxime între 22 și 3D de grade, izolat 
mai ridicate. Dimineața, ceață locală. 
In București : Vreme caldă, cu cerul 
variabil, Vint slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 10 și 12 gra
de, iar cele maxime între 28 și 30 de 
grade. Dimineața, ceață slabă. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

20, ARTA — 9; 11,15; 13.30; 15.46; 
18; 20, la grădină — 20.30.
• Un ostatic în plus : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13.30: 15.45: 18 ; 20.15, 
MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, FLAMURA — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Artista, dolarii și ardelenii : 
BUZEȘTI — 15,30; 17|,45; 20. la gră
dină — 20,30.
• Deznodămînt la frontieră : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• A doua primăvară : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Uimitorul căpitan Nemo : GRI- 
VIȚA — 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18;
20,15, GRADINA GLORIA — 20.30.
• Detașament cu misiune specia
lă : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20.15.
• Cascadorul Hooper : EFORIE
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, \ 
GIULEȘTI — 9; 11; 13.15; 15,30; 
17,45 : 20.
• Viață dublă : FERENTARI — 
15,30; 17,30; 19,30.
o Drumul oaselor : COTROCENI
• Castele de gheață : LIRA — 
15,30; 17.45: 20. la grădină — 20,30.
— 15; 17,15; 19.30.
• Rețeaua „S“ : PACEA — 16,30; 
17,30; 19,30.
• Abba : VOLGA — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20, TOMIS — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20. la grădină — 
20,45.
• Capcana : VUTORUL — 15,30; 
17,30: 19,30.
• Familia noastră : AURORA — 
9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20.30.
e Sacrificiu! de Anul nou: POPU
LAR — 15,30: 17,30: 19,30.
• Ion — Blestemul pămîntului,

sirii cît mai judicioase a locurilor de parcare, automobiliștii sint nevoiți să folosească spațiul existent intre două mașini. Ei trebuie să învețe deci bine, încă din școală, cum să facă o garare cu fața, cît mai corectă. Manevra de mers sinuos cu fața printre jaloane, care este prevăzută și în prezent, va fi executată în viitor în viteză. Primul jalon se atacă abia după parcurgerea a 50 de metri. Prin această manevră se urmărește crearea deprinderilor necesare pilotării în siguranță a mașinii, stăpîniril autovehiculului într-un eventual derapaj sau explozie de pneu. Nu e vorba de cascadorie, ci de o manevră deosebit de utilă, întrucît pe drumurile publice conducătorii auto sînt nevoiți să evite, uneori, în ultimul moment, o groapă, un obstacol sau o coliziune cu un alt autovehicul. în ceea ce privește viteza de trecere printre jaloane, ea va fi, evident, o viteză moderată. Timpul afectat manevrelor de indeminare în poligon este de 5 minute pentru autoturisme și de 6 minute pentru autocamioane. El poate fi depășit cu maximum un minut, dar pentru depășiri de timp se vor aplica penalizări de 1 sau 2 puncte, care se adaugă la punctajul general. Acești timpi destinați executării probelor de îndemînare în poligon nu s-au stabilit arbitrar, ci pe baza unor experimente realizate într-o serie de școli de șoferi amatori, cu participarea candidaților la examen, majoritatea reușind în finalul pregătirii să facă aceste manevre în trei-patru minute. în viitor se vor considera greșeli numai încălcarea marcajelor și doborirea jaloanelor, soeotindu-se corecte manevrele cînd autovehiculul a lost introdus in spațiile delimitate, indiferent de distanțele față de marcaje sau jaloane.— Ce îmbunătățiri vor fi aduse examinării la proba de conducere pe traseu ?— Au fost stabilite criterii unitare de apreciere a cunoștințelor și deprinderilor practice. Fiecare greșeală comisă pe traseu este penalizată cu un anumit număr de puncte. Penalizările sînt gradate, în funcție de gravitatea și pericolul pe care 11 repre

Cronica zileiCu prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei naționale a Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, joi după- amiază a avut loc, în Capitală, o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Mircea Moarcăș, redactor-șef adjunct al ziarului „România liberă", a împărtășit impresii de călătorie din Libia.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Aii Abdel Matlub Yunis, secretar al Comitetului Popular al Biroului Popular al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste la București, membri ai Comitetului și ai Biroului popular.
★La invitația Radioteleviziunii Române. o delegație a Direcției Administrative de Radiodifuziune din Republica Populară Chineză, condusă de Hao Pingnan, director general adjunct, a făcut o vizită in țara noastră.Delegația a avut convorbiri la Ra- dioteleviziunea Română cu privire la dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare bilaterală și «a vizitat obiective economice și sociale din județele Prahova. Brașov, Constanța, Ialomița și Ilfov.La încheierea vizitei, delegația a fost primită la Comitetul Central al Partidului Comunist Român de tovarășul Ilie Rădulescu, secretar al Comitetului Central.A fost de față Chen Shuliang, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.P. Chineze la București.(Agerpres)

blestemul iubirii x MUNCA — 
14; 18.
• Noi aventuri pe vasul „Posei
don" : COSMOS — 15; 17,15; 19,30.
• Tereza : FLACĂRA — 15,30;
17,45; 20,15.
• Bună seara, Irina ! : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• I se spunea „Buldozerul" : 
GRADINA CULTURAL — 20.15.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : GRĂDINA FLACARA —
20,15.
• Tara cailor sălbatici : PARC 
HOTEL — 20i,45. ‘
© Cînd dragostea se întoarce i 
GRADINA SCALA — 20,45.
O Camionul de cursă lungă x 
GRĂDINA TEMERARII — 20,30.

teatre

VIZITA PREȘEDINTELUI
 R

REPUBLICII UNITE CAMERUN
începerea convorbirilor oficiale

(Urmare din pag. I)extinde și aprofunda aceste relații, pe tărîm politic, economic, tehnico- științific, cultural, de a așeza pe baze stabile și de lungă durată colaborarea bilaterală, de a asigura un viitor trainic bunelor raporturi româno- cameruneze. S-a relevat, de ambele părți, interesul pentru promovarea mai largă a cooperării — îndeosebi in domeniile minier, al industrializării lemnului, agriculturii și transporturilor — pentru intensificarea și diversificarea legăturilor comerciale, utilizindu-se cit mai bine posibilitățile pe care le oferă în acest sens potențialul in creștere al economiilor celor două țâri. A fost subliniată, de asemenea, dorința de a spori contactele in sfera științei și tehnologiei, învățămintului, culturii și in alte sectoare de activitate; în ve- derea unei mai bune cunoașteri reciproce și a unei mai strinse apropieri intre popoarele noastre.De comun acord, s-a apreciat că amplificarea și adincirea continuă a conlucrării româno-cameruneze, pe temeiul principiilor deplinei egalități, respectului independenței și avantajului reciproc, sint in folosul ambelor țări și popoare, al progresului și prosperității lor, al cauzei păcii, destinderii și înțelegerii în lume, al edificării unei noi ordini economice internaționale.Abordindu-se aspecte esențiale ale actualității politice internaționale, au fost subliniate adîncile prefaceri revoluționare, naționale și sociale care au loc în lume, ca urmare a afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a fi pe deplin stăpine pe destinele lor, de a se dezvolta liber și independent, de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. în același timp, s-a arătat că in lume continuă să persiste o serie de conflicte, de probleme complexe încă nesoluționate, care pun in pericol pacea, independența ' și securitatea popoarelor. S-a considerat că, in aceste condiții, se impun mai mult ca oricînd întărirea unității și solidarității tuturor for
în cursul dimineții de joi, președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, general-colonel Vasile Milea, prim-adjunct al ministrului apărării naționale' și șef al Marelui/ Stat Major, Nicolae Ganea, prim-vicepreședinte al Co-

ÎN MUIIn cursul după-amiezli de joi, președintele Republicii Unite Camerun, Ahmadou Ahidjo, a făcut o vizită în municipiul Pitești.Șeful statului camerunez a fost însoțit de tovarășii Ion Dincă, prim viceprim-ministru al guvernului, ge- neral-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, Porfir Negrea, ambasadorul României în Camerun.Au fost prezenți, de asemenea, Paul Dontsop, ministru de stat însărcinat cu afacerile externe, Felix Tonyo Mbong, ministrul agriculturii, Joseph Charles Doumba și Cristian Songwe Bongwa, miniștri la Președinția Republicii, Bello Bauba, secretar general adjunct la Președinția Republicii.La sosirea în municipiul Pitești, înaltul oaspete a fost întîmpinat de Ion Sîrbu, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean Argeș, Valeriu Nicolescu, primarul municipiului, de alți reprezentanți ai organelor locale de stat.Președintele consiliului popular județean a adresat înaltului sol al poporului camerunez, celorlalți oaspeți un călduros bun venit pe meleagurile argeșene.Tinere îmbrăcate în pitorești costume populare locale au oferit flori.Coloana oficială de mașini se îndreaptă apoi spre platforma industrială din zona de nord a municipiului, unde se află combinatul de prelucrare a lemnului, prima unitate economică pusă în funcțiune în această parte a orașului. De-a lungul traseului, care străbate localitatea de la sud la nord, mii de cetățeni au salutat cu entuziasm pe oaspeți, fluturînd steguiețe românești și cameruneze, ca simbol al prieteniei dintre cele două țări și popoare.Inalții soli ai poporului camerunez au avut prilejul să constate profilul
tv

PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Desene animate : Vrăjitorul din 

Orașul de smarald. Ultimul episod
16,30 Emisiune In limba germană
18,25 Tragerea Loto
18,35 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 10* *01  de seri

• Teatrul Național (sala mică) : 
Viața unei femei — 19,30; (la Tea
trul de vară Herăstrău) : Căsăto
ria — 20.
• Opera Română : Boema — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Cum se numeau cei patru Beatles? 
— 19; (la Teatrul de vară 23 Au
gust) : Infidelitate conjugală — 20.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Haina cu două fețe — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Ță- 
nase“ (grădina Boema) : Boema, 
slăbiciunea mea — 20.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La fîntîna dorului — 
18,30.

zintă abaterile comise. De exemplu, nerespectarea semnificației culorii semaforului electric se penalizează cu 8 puncte — care este penalizarea maximă ; neasigurarea, nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de mers — 5 puncte; oprirea și staționarea în locuri nepermise — 3 puncte și așa mai departe. Candidatului i se) poate intîmpla să comită una, două sau mai multe greșeli pe traseu. Dacă ele nu totalizează punctajul maxim de penalizare, adică 15 puncte, înseamnă că este declarat „ADMIS".— După cum se observă, complexitatea problemelor de pe șosele și exigențele noii metodologii de examinare obligă la o pregătire multilaterală a candidaților cu accente strîns legate de practică. De aici, răspunderile mari care revin școlilor de șoferi.— într-adevăr, școlile și Instructorii poartă o mare răspundere pentru buna pregătire a elevilor. Prin intrarea în vigoare a noului regulament de organizare și funcționare a școlilor de șoferi amatori urmează să se treacă Ia cursuri practice intensive de 6 săp- tămini. Scurtarea duratei cursurilor de la 3 luni la 6 sâptămîni creează și condițiile necesare de sporire corespunzătoare a capacității școlilor. La rîndul lor, persoanele care vor intra în școală trebuie să vină cu regulile de circulație învățate. La începerea cursului se va face o verificare asupra acestor cunoștințe, de rezultatul căreia este condiționată începerea pregătirii. Pe întreaga perioadă de școlarizare se Va insista și asupra însușirii' elementelor conducerii preventive. Avem convingerea că. în aceste condiții, viitorii automobiliști vor stăpîni mai bine mașina, vor ști să anticipeze și să evite situațiile periculoase care pot conduce Ia accidente de circulație. Este în interesul societății și al fiecăruia în parte ca pe drumurile publice să circule numai conducători auto bine pregătiți, care respectă întocmai normele circulației rutiere, care dau dovadă. în orice împrejurare, de o comportare preventivă, civilizată.
Petre POPA

19,00 Telejurnal • în întimpinarea Con
gresului al II-lea al consiliilor 
poptflare 

țelor progresiste, antiimperiallste, intensificarea eforturilor tuturor popoarelor în vederea opririi agravării situației internaționale, pentru reluarea și continuarea politicii de destindere, de respect al independenței naționale, de securitate și pace, pentru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a stărilor de încordare și conflict, a tuturor problemelor litigioase.In acest cadru, s-a apreciat câ întărirea securității și cooperării pe continentul european, realizarea de măsuri concrete de dezangajare militară și dezarmare în Europa răspund intereselor popoarelor europene, cauzei generale a păcii și colaborării în întreaga lume. A fost reliefată, în context, necesitatea bunei pregătiri a reuniunii de la Madrid, pentru ca ea să dea un nou impuls înfăptuirii, ca un tot unitar, a Actului final de la Helsinki și să relanseze politica de pace, securitate și colaborare dintre state.Președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo au evidențiat necesitatea orientării eforturilor comunității mondiale pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru reducerea bugetelor militare și folosirea fondurilor astfel eliberate în scopul dezvoltării fiecărei țări, lichidării subdezvoltării și pentru sprijinirea țărilor râmase in urmă din punct de vedere economic. S-a apreciat că interesele păcii și conlucrării fructuoase dintre toate statele lumii impun respectarea cu strictețe a principiilor deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu folosirea forței.Pornindu-se de la situația existentă pe continentul african, s-a subliniat că întărirea unității și solidarității țărilor din Africa, concentrarea eforturilor, pe plan național și regional, în vederea prograsului lor economic și social mai rapid reprezintă o condiție esențială pentru promovarea politicii de independență și dezvoltare liberă, pentru excluderea oricăror pres'iuni și imixtiuni din 
Depunerea unei coroane de florimitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri ai forțelor noastre armate, alte persoane oficiale.Au luat parte oficialitățile cameruneze care îl însoțesc pe înaltul oaspete în vizita sa în țara noastră.A fost prezent Porfir Negrea, ambasadorul României în Camerun.Se aflau de față, de asemenea, numeroși locuitori ai Capitalei.O gardă militară aliniată pe pla-

IICIPIUL Iînnoitor survenit în peisajul urbanistic și edilitar al municipiului, locali- . tate unde, ca în întreaga țară, in ul- ' timii ani au fost puse la dispoziția oamenilor muncii peste 32 000 apartamente, in care locuiește 70 la sută din populația Piteștiului.Pe platoul din fața combinatului, în întimpinarea președintelui Ahmadou Ahidjo, a celorlalte persoane oficiale române și cameruneze se aflau Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrului economiei forestiere și materialelor de construcție, Ion Pie- trăreanu, directorul unității, membri ai conducerii întreprinderii, reprezentanți ai colectivului de muncitori, ingineri și tehnicieni care lucrează aici, în fața machetei modernei unități, șefului statului camerunez îi sînt prezentate o serie de date privind profilul activității și structura de organizare a fabricilor, precum și experiența acumulată de colectivul de aici în domeniul valorificării complexe a masei lemnoase.Oaspeții sînt informați că unitatea dispune in prezent de 15 fabrici diferite ca profil, unde prin valorificarea superioară a lemnului se realizează aproape întreaga gamă de produse incluse în nomenclatorul industriei de specialitate din țara noastră. Aici funcționează, în condiții de eficiență economică ridicată, fabrici de cherestea, placaj, mobilă, de uși-fe- restre, de semifabricate, prefabricate, de ambalaje, de plăci fibrolemnoase și aglomerate, de drojdie furajeră, tanin, făină de lemn și furfurol, va- lorificîndu-se superior resursele de masă lemnoasă, precum și apele reziduale. Principiul de bază al întregii activități desfășurate de colectivul unității îl constituie valorificarea în trepte succesive, ceea ce face ca circa 90 la sută din masa lemnoasă supusă prelucrării să se regăsească în produsele finite.
18,36 Dictatul de la Viena — 40 de ani.

Un odios act al politicii de forță 
infirmat de istorie ; o lecție a Isto
riei pentru pacea și securitatea 
lumii contemporane

20,00 Concert de muzică ușoară
20.25 Publicitate
20.30 Film artistic : „Șapte fcmărl pînă 

la Calais". Premieră pe țară. Co
producție a studiourilor engleze și 
italiene

22,03 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

16,00 O viată pentru o idee : Sa va Atha- 
nasiu (1861^-1946) — geolog 

afară, constituie unica modalitate de rezolvare trainică și stabilă a problemelor cu care ele sînt confruntate.Cei doi șefi de stat au exprimat sprijinul României și Camerunului față de lupta poporului din Namibia pentru eliberare și independență națională și au reafirmat voința țărilor noastre de a milita cu fermitate pentru lichidarea definitivă a politicii de discriminare rasială și de apartheid în Africa de Sud.în cursul convorbirilor s-a relevat, totodată, necesitatea de a se acționa ferm pentru lichidarea fenomenului subdezvoltării și a decalajelor economice dintre state, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, care să asigure progresul mai rapid al tuturor țărilor, îndeosebi al celor rămase în urmă, precum și stabilitatea politică și economică mondială.Cei doi președinți au arătat că marile probleme cu care este confruntată omenirea nu mai pot fi soluționate decit prin participarea activă, in condiții de egalitate, a tuturor statelor, tn acest cadru, s-a apreciat că este necesar să se asigure condiții ca țările mici și mijlocii. statele în curs de dezvoltare și nealiniate să joace un rol mai activ în viața internațională.Apreciind buna conlucrare a celor două țări pe arena internațională, cei doi șefi de stat au exprimat hotărîrea României și Camerunului de a-și aduce în continuare contribuția — în cadrul O.N.U. și al altor organisme internaționale — la crearea unui climat de pace, destindere, securitate, colaborare și înțelegere în Europa, în Africa și in întreaga lume.Președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmadou Ahidjo au însărcinat pe miniștrii de resort să examineze și să stabilească măsuri concrete pentru transpunerea în viață a înțelegerilor convenite de cei doi șefi de stat privind dezvoltarea colaborării româno-cameruneze pe multiple planuri.Convorbirile se desfășoară într-o atmosferă de caldă prietenie, de stimă și înțelegere reciprocă.
toul din fața monumentului a prezentat onorul.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Unite Camerun.După depunerea coroanei de flori s-a păstrat un moment de reculegere. A fost vizitată apoi rotonda monumentului.La sfirșitul solemnității, înaltul oaspete a primit defilarea gărzii de onoare. (Agerpres)
>ITEȘTIînaltul oaspete are posibilitatea să cunoască, prin intermediul unei expoziții, unele produse de bază realizate în combinat și îndeosebi diferite tipuri de materiale care, datorită competitivității și calității lor, au devenit cunoscute și apreciate in aproape 40 de țări.Specialiștii acestei unități se min- dresc, dealtfel, și cu o experiență bogată în asigurarea asistenței tehnice in vederea finalizării undr complexe și fabrici de prelucrare a lemnului, construite în diferite țări din Africa, Asia. America Latină și Europa, în cadrul acțiunilor de cooperare ale României cu aceste state, ca și cu faptul că și-au adus o însemnată contribuție la pregătirea în cadrul combinatului a unui număr important de specialiști pentru unitățile respective.în continuare se vizitează fabrica de cherestea, unde oaspeții primesc explicații detaliate asupra procesului tehnologic și utilajelor din dotare, precum și fabrica de mobilă. Aici a- tenția oaspeților este reținută de gama diversă de garnituri și piese de mic mobilier, executate în diferite stiluri, care și-au cucerit un binemeritat prestigiu atît in țară, cit și peste hotare, precum și de nivelul tehnic ridicat al utilajelor, ce conferă procesului de producție un înalt grad de mecanizare și automatizare.Pe parcursul vizitei, șeful statului camerunez s-a interesat de soluțiile adoptate, apreciind realizările înregistrate de colectivul combinatului. La încheierea ei, președintele Republicii Unite Camerun a consemnat in Cartea de onoare a combinatului cuvinte de felicitare pentru realizările deosebite obținute de colectivul piteștean.Șeful statului camerunez, împreună cu celelalte persoane oficiale, a revenit în cursul serii în Capitală.
16.30 Comedie... în pași de dana
16.50 Anunțuri și muzică
17,00 Blocnotes — informații utilitare
17,25 Muzică popuLară
17.50 Dicționar cinematografic : Con

stantin Tănase — actor și personaj 
de film

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • în întâmpinarea Con

gresului al II-lea al consiliilor 
populare

19,35 Estivala ’80 — Concert simfonic, 
în program : George Enescu — 
Preludiu la unison ; J. Brahms — 
Elegia „Nanie" ; Saint-Saens — 
Simfonia a Hl-a

22,0*5  Telejurnal
22.30 închiderea programului

• ENERGIA NU" 
CLEARĂ ÎN LUME.cum rezultă din raportul anual al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.) dat publicității recent la Viena, energia de origine nucleară a furnizat anul trecut 8 la sută din electricitatea produsă in lume. La sfirșitul anului 1979, ansamblul centralelor nucleare reprezenta o putere instalată de 120 000 megawați, iar prognozele pentru următorii ani estimează că pină în 1985 se va putea ajunge la 290 000—350 000 megawați — cifră ce corespunde unei cantități de peste 400 milioane tone petrol (adică echivalentul producției Arabiei Saudite în 1978).

• CEAS „BIOLO
GIC". Multă vreme inventatorii s-au străduit să creeze un ceas care să funcționeze pe baza căldurii umane. Cunoscuta firmă „Bulova", în urma unor cercetări îndelungate, a realizat prototipul unui ceas cu cuarț denumit „Thermatron", care conține un mic generator termoelectric. Generatorul produce energie pe baza diferenței de temperatură dintre partea superioară a carcasei ceasului și partea sa inferioară, aflată direct în contact cu pielea. Modificări de temperatură de ordinul a numai un grad Fahrenheit schimbă raportul caloric dintre partea superioară și cea inferioară a ceasului, iar impulsurile electrice ce iau naștere alimentează o bate

rie minusculă care se reîncarcă continuu. Cu ajutorul unor asemenea mlcrogeneratoare, ceasurile, ca și alte dispozitive similare, cum ar fi calculatoarele de buzunar, aparatele auditive etc, pot funcționa pe durată practic indefinită.
• COMPUTERUL IN 

GOSPODĂRIE. Mierocom- puterul din imagine, de fabricație franceză, permite programarea dinainte a patru aparate sau instalații electrocasnlce diferite, care pot fi puse in funcțiune sau oprite independent una de alta, la indiferent ce oră și indiferent ce zi. Așa, de pildă, microcomputerul poate pune în funcție cafetiera dis-de-dimi- neață, cuptorul electric cu o ju

mătate de oră înainte de întoarcerea de la slujbă a locatarilor apartamentului respectiv, sistemul de încălzire in funcție de necesități etc.
• FLORI MEREU 

PROASPETE. Visul florarilor de a găsi o modalitate de prelungire a vieții produselor pe care le desfac, astfel îneît acestea să-și păstreze prospețimea vreme cit mai îndelungata, a devenit realitate ca urmare a unui procedeu pus la punct de specialiști americani. Florile, odată tăiate, sint depozitate într-un conteiner închis ermetic, unde se creează o presiune cit mai joasă, combinată cu o temperatură care se apropie de zero grade, cu un grad înalt de umiditate și cu un curent continuu de aer proaspăt. In aceste con

diții, durata „vieții" florilor tăiate crește spectaculos. Astfel, trandafirii se păstrează timp de 8 săptămîni în loc de numai două, iar garoafele — timp de 90 de zile în loc de numai 10. Ca urmare a reușitei peste așteptări a acestei metode, se studiază în prezent extinderea și în ce privește carnea sau alte alimente perisabile.
• COMBINĂ DE RE

COLTAT STRUGURI. Socialiști bulgari au realizat o combină pentru recoltat struguri capabilă să lucreze pe terenuri înclinate pînă la 12 grade. Principalele operațiuni, ca de pildă încărcarea, umplerea conteinere- lor, alegerea vitezei optime de Înaintare, sînt dirijate electro

nic. Spre deosebire de alte mașini similare, noua combină nu „uită" să culeagă ciorchinii aflați foarte aproape de sol.
• „CE DORIȚI SĂ 

SERVIȚI Robotul DC-1 din imagine se deplasează imperturbabil în mijlocul comesenilor, Intrebîndu-i politicos ce ar dori să bea. El este dirijat de la distanță de un computer, asistat de o singură persoană, în funcție de ordinele primite, barmanul ambulant se poate deplasa — pe rotile — pe o distanță de 100 metri. Se poate imagina un întreg restaurant care să fie deservit de un singur „șef de sală" dispunînd de un număr corespunzător de os- pătari-roboți.



România se pronunță ferm pentru lichidarea 
subdezvoltării si înfăptuirea noii ordini economice 

internaționale - condiție esențială a dezvoltării 
in pace si stabilitate a tuturor statelor 

Cuvîntarea șefului delegației române la sesiunea specială 
a Adunării Generale a O.N.U.

Președintele Siriei l-a primit 
pe prim viceprim-ministrul 

guvernului român

NAȚIUNILE UNITE - Trimisul Agerpres, llie Șerbănescu, transmite : 
In ședința de joi a sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U., con
sacrată noii ordini economice internaționale, a luat cuvîntul șeful dele
gației țării noastre, tovarășul CORNEL BURTICA, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. 
Cuvintarea prezintă concepția României, inițiativele și acțiunile întreprinse 
de președintele Nicolae Ceaușescu pe plan internațional privind restructu
rarea sistemului relațiilor intre state și instaurarea noii ordini economice 
internaționale. Totodată, sînt evidențiate măsuri ce ar trebui adoptate 
în cadrul actualei sesiuni speciale în vederea trecerii pe calea soluțio
nării echitabile a marilor probleme care confruntă economia mondială. 
Poziția României a fost primită cu viu interes și apreciere, ca expresie 
a recunoașterii pe plan larg internațional a contribuției țării noastre, 
a președintelui, Nicolae Ceaușescu la înfăptuirea noii ordini economice 
internaționale, obiectiv major in folosul tuturor țărilor, al progresului și 
păcii în lume.După ce a salutat cu căldură admiterea Republicii Zimbabwe ca membru al Organizației Națiunilor Unite, vorbitorul a spus : Criza economică, criza energetică, criza monetar-financiară pun probleme deosebit de grave pentru dezvoltarea și stabilitatea economiei mondiale, exercită o puternică influență negativă asupra creșterii economice a tuturor țărilor. Această stare de lucruri își are o principală cauză în perpetuarea fenomenului subdezvoltării, în adîncirea decalajelor dintre state, în menținerea împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace. Este mereu mai evident că lipsa unor progrese semnificative în direcția făuririi unei noi ordini economice internaționale, în restructurarea relațiilor economice dintre state lărgește sfera crizelor globale și face tot mai dificilă rezolvarea lor.Subliniind că Republica Socialistă România privește edificarea noii ordini internaționale ca un proces istoric complex, care implică nu o confruntare între diferitele state sau grupuri de state, ci o colaborare strinsă între țările dezvoltate și țările In curs de dezvoltare, indiferent de orînduirea lor socială, pentru soluționarea în comun a problemelor existente, vorbitorul a spus :în acest spirit militează președintele României, Nicolae Ceaușescu, care, in convorbirile purtate cu numeroși șefi de state și guverne, cu personalități politice și din domeniul economic de pe toate continentele, în declarații și documente oficiale, a formulat sugestii novatoare și inițiative de acțiune, demonstrînd necesitatea imperioasă a unor transformări radicale, de structură, în economia mondială și în relațiile economice internaționale. în strinsă concordanță cu aceste orientări, România a prezentat, în ultimii ani, în organizațiile internaționale propuneri de măsuri practice menite să orienteze eforturile spre obiective majore, cum sint lichidarea subdezvoltării, accelerarea dezvoltării economico-sociale a țărilor în curs de dezvoltare și reducerea decalajelor dintre state, facilitarea procesului de industrializare și de modernizare a agriculturii, accesul țărilor mai puțin dezvoltate la tehnologiile moderne și formarea de cadre naționale — premise esențiale pentru punerea în valoare a tuturor resurselor materiale și de muncă de care dispune omenirea, consolidarea independenței și securității tuturor statelor, asigurarea unor condiții demne de viață pentru întreaga populație și a dreptului fiecărui popor de a trăi în pace.într-o economie mondială unitară. In care interdependențele universale se accentuează permanent, tensiunile și dezechilibrele generate de actualul sistem de relații internaționale 6e răsfring asupra tuturor statelor, ridicind noi piedici în calea progresului lor. în aceste condiții, cînd progresul a devenit indivizibil, lichidarea subdezvoltării, înfăptuirea unui ansamblu coerent de schimbări structurale și edificarea unei noi ordini economice internaționale constituie nu numai aspirația legitimă a țărilor subdezvoltate, în care trăiesc trei pătrimi din populația globului, ci și o condiție pentru continuarea dezvoltării în pace și stabilitate a tuturor statelor, indiferent de nivel de dezvoltare și de sistem social-economic, a comunității mondiale în ansamblul său.Fără îndoială, lichidarea subdezvoltării implică, în primul rînd, efortul propriu al țărilor in curs de dezvoltare, precum și adîncirea cooperării dintre ele, a Întrajutorării, în scopul formării unor puternice baze teh- nico-materiale naționale. Adeseori, efectele eforturilor depuse de țările în curs de dezvoltare sînt însă diminuate, iar uneori chiar anihilate, în condițiile actualelor mecanisme ale relațiilor economice internaționale. Tocmai acest fapt ne determină să insistăm asupra necesității de a ne angaja, împreună și cu fermitate, într-un proces de transformări radicale, care să conducă la relații de deplină egalitate între state, la respectarea dreptului fiecărei națiuni de a fi pe deplin stăpină pe bogățiile sale naționale și a ie valorifica în interesul propriului popor, la lichidarea hotărită a politicii imperialiste de forță și dictat.Totodată, revine țărilor dezvoltate obligația de a acorda un sprijin mult mai substanțial țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie însă să constatăm cu regret — împreună cu celelalte state din „Grupul celor 77“ — că pînă acum țările dezvoltate nu au manifestat înțelegerea necesară față de cerințele țărilor în curs de dezvoltare, care sint, totodată, cerințe ale progresului mondial comun.România consideră că propunerile constructive prezentate de țările în curs de dezvoltare oferă o bază largă pentru realizarea consensurilor necesare, astfel încît omenirea să facă în viitor pași efectivi în direcția făuririi unei noi ordini economice internaționale.Șeful delegației române s-a referit, in continuare, la rezultatele cu totul nesemnificative înregistrate pînă acum în procesul de edificare a unei noi ordini economice internaționale, arătînd că acestea sint explicate uneori prin acuitatea și per- «istența fenomenelor de criză din economia mondială. în felul acesta — 

a arătat el — se inversează datele problemei. Crizele globale sînt, în realitate, efectul direct al actualului sistem de relații internaționale. Tocmai spre a depăși aceste crize și a elimina efectele lor perturbante se impune adoptarea unor măsuri radicale și urmărirea perseverentă a realizării lor practice.Esența măsurilor pe care Ie are în vedere România este formarea unei noi și echitabile diviziuni internaționale a muncii, incepînd cu promovarea unor puternice activități productive în țările în curs de dezvoltare. Principala pîrghie a acestui proces este accelerarea industrializării țărilor în curs de dezvoltare, formarea unor capacități proprii de creație științifico-tehnică și asigurarea unor condiții echitabile pentru transferul tehnologiilor necesare. Soluționarea gravelor probleme ale alimentației mondiale cere, totodată. modernizarea agriculturii țărilor în curs de dezvoltare și sprijinirea acestora în vederea ridicării producției vegetale și animale.Evoluțiile din ultimii ani — a continuat vorbitorul — au înscris problema energiei printre problemele cele mai importante și acute, a căror soluționare implică un efort imediat și responsabil din ~ partea statelor. Negocierea unui ansamblu de măsuri — în domeniul producției, consumului și distribuției de energie — vi- zînd tranziția progresivă și echitabilă către un sistem diversificat de resurse energetice, constituie un obiectiv major, care trebuie atins cu participarea și în interesul tuturor statelor. Alături de măsuri la nivel național privind raționalizarea consumului, dezvoltarea potențialului energetic, inclusiv prin utilizarea intensă a noi resurse de energie, este necesar ca, respectîndu-se suveranitatea permanentă a statelor asupra resurselor proprii, să se promoveze o cooperare echitabilă între producători și consumatori, care să țină seama de interesele stabilității economice mondiale și. în special, de necesitatea progresului economic mai rapid al țărilor in curs de dezvoltare.Cerințele unei creșteri economice echilibrate impun și formarea de noi mecanisme care să asigure raporturi fundamentate economic între prețurile marilor categorii de produse : materii prime, energie, produse agro- alimentare, produse manufacturate. Este evident că un element important de la care trebuie pornit în acest efort este recunoașterea dreptului suveran al țărilor asupra resurselor lor naționale și a activităților economice de valorificare. a potențialului propriu. De asemenea, se impune degajarea căilor care să permită eliminarea fluctuațiilor excesive ale prețurilor pe piețele internaționale și protejarea puterii de cumpărare a țărilor în curs de dezvoltare împotriva erodării generate de procesele inflaționiste.între problemele economice majore care se pun astăzi se numără și datoria externă a țărilor în curs do dezvoltare față de țările dezvoltate, care a atins proporții îngrijorătoare. Tinind seama de această situație deosebit de gravă, România Sbcoteș- te necesar să se identifice și să se convină asupra unor măsuri de ușurare a datoriei externe a țărilor în curs de dezvoltare și de echilibrare a balanțelor lor de plăți. S-ar putea, astfel, avea în vedere anularea datoriei externe a țărilor cu un venit național sub 500—600 dolari pe locuitor, ca și reduceri, instituiri de moratorii și alte măsuri de reeșalo- nare a plăților, inclusiv amînarea acestora fără dobîndă pe termen, de 15—20 ani, pentru alte țări în curs de dezvoltare confruntate cu această problemă.Ministrul român a atras atenția a- supra faptului că țările în curs de dezvoltare resimt, totodată, din greu înăsprirea condițiilor de acces pe piața creditelor internaționale. în mod deosebit datorită tendinței de creștere a ratei dobinzilor, înregistrată în ultimii ani. Creditul nu numai că nu înlesnește o dezvoltare e- conomică pe măsura nevoilor țărilor în curs de dezvoltare, dar a devenit o frînă în realizarea proiectelor lor naționale. Considerăm deosebit de actuală adoptarea unor măsuri care să țină dobînzile în limite rezonabile, să faciliteze accesul echitabil al țărilor în curs de dezvoltare la piețele financiare, la creditele pe termen lung, la piețele de capitaluri.De asemenea, este necesar să se acorde o atenție mai mare cooperă- "rii internaționale pentru reorientarea procesului de reciclare a mijloacelor financiare ale țărilor care au surplusuri și legarea lui in mai mare măsură de nevoile de finanțare ale țărilor în curs de dezvoltare, în interesul accelerării dezvoltării lor e- conomice și sociale.Șeful delegației țării noastre a menționat, în acest context, că liberalizarea comerțului internațional și, mai ales, favorizarea accesului exporturilor țărilor în curs de dezvol-
★în cadrul lucrărilor sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate noii ordini economice internaționale continuă dezbaterile generale, delegații expunînd pozițiile țărilor lor asupra problematicii abordate. Au fost, totodată, constituite structurile de negociere din cadrul sesiunii, începîndu-și activitatea Comi- 

tare pe piețele țărilor dezvoltate constituie, de asemenea, în opinia României, o direcție majoră de acțiune. în acest sens, a arătat el, este necesar să se combată cu fermitate protec- ționismul și să se adopte măsuri care să contribuie efectiv la promovarea comerțului exterior al țărilor în curs de dezvoltare.Imensa risipă generată de cursa înarmărilor și, pe de altă parte, necesitatea imperioasă de a se identifica și utiliza noi resurse financiare și, în general, resurse materiale pentru dezvoltare pun în evidență actualita- ■ tea propunerii făcute de România privind crearea unui fond de dezvoltare la a cărui constituire să contribuie economiile ce se pot realiza prin reducerea cheltuielilor militare.La actualul nivel al acestor cheltuieli, o reducere de numai 10 la sută , ar elibera anual circa 40—50 miliarde de dolari, cu care să se sprijine în principal realizarea proiectelor industriale, agricole, de extindere a căilor de transport sau din alte ramuri economice ale țărilor în curs de dezvoltare.Referindu-se la faptul că pe ordinea de zi a actualei sesiuni speciale este înscrisă și adoptarea noii strategii pentru cel de-al III-lea Deceniu al dezvoltării, reprezentantul țării noastre a spus : în concepția României, pentru ca noua strategie să determine efecte palpabile, este imperios necesar ca ea să se încadreze ferm in procesul de instaurare a noii ordini economice internaționale.Rezultatele obținute in cursul lucrărilor pregătitoare de elaborare a noii strategii internaționale a dezvoltării sînt deosebit de modeste. Negocierile purtate nu au dus, pînă în prezent, la consensuri în probleme fundamentale. Această situație ne obligă pe toți la noi eforturi spre a se ajunge Ia adoptarea de măsuri care să țină seama de experiențele primelor două decenii ale dezvoltării proclamate de Națiunile Unite și să servească interesele de progres ale tuturor statelor, in primul rind ale țărilor în curs de dezvoltare. Iată de ce România Consideră că noua strategie trebuie să reprezinte un program concret de acțiune vizînd lichidarea subdezvoltării și edificareainternaționale, și cantitative celor 77“ sint minime pen-noii ordini economice Obiectivele calitative propuse de „Grupul expresia unor cerințe tru a corecta unele dintre cele maigrave neajunsuri ale situației actuale.O problemă esențială a actualei sesiuni speciale este lansarea negocierilor globale privind cooperarea economică internațională — a menționat vorbitorul. România consideră aceste negocieri drept o acțiune de maximă importanță politică pentru soluționarea, cu participarea și în interesul tuturor statelor, a unor probleme fundamentale din domeniile materiilor prime, energiei, comerțului, dezvoltării și monetar-financiar. Necesitatea . stringentă de a se efectua pași de substanță în direcția soluționării acestor probleme ne face să considerăm că o decizie a actualei sesiuni speciale privind lansarea negocierilor globale în anul 1981 reprezintă un adevărat test al dorinței noastre comune de a trece efectiv la acțiune.Nu omitem, desigur, dificultățile care mai trebuie încă depășite. Credem însă că un consens este posibil dacă toate țările dezvoltate vor manifesta receptivitate față de propunerile „Grupului celor 77", dacă vom acționa toți cu conștiința deplină a răspunderilor ce ne revin. Viața a demonstrat, așa cum arată experiența Conferinței asupra dreptului mării, că, atunci cînd există dorința de a se ajunge la un acord, se pot găsi soluții chiar și în probleme de cea mai mare complexitate și dificultate, asupra cărora există cele mai diferite păreri.Delegația română consideră că mecanismul negocierilor globale trebuie să asigure participarea democratică a tuturor statelor și abordarea integrală a problemelor ce vor fi supuse negocierii. în propunerile „Grupului celor 77“ se subliniază în mod adecvat rolul rezervat organismului central de negociere al O.N.U., care este chemat să stabilească obiectivele de urmărit, domeniile și problemele de discutat, să antreneze efectiv expertiza instituțiilor specializate și să dea întreaga autoritate politică necesară măsurilor cuvenite.Concepute ca o acțiune cuprinzătoare, de natură să relanseze dialogul economic internațional, negocierile globale vor trebui să se soldeze cu măsuri concrete, care să angajeze responsabilitatea tuturor statelor participante Ia soluționarea de fond a problemelor, în interesul progresului economic general și în concordanță cu cerințele noii ordini economice internaționale.Din însărcinarea președintelui României, Nicolae Ceaușescu, a guvernului român — a spus în încheiere șeful delegației țării noastre — ne adresăm sesiunii speciale a Națiunilor Unite cu chemarea de a acționa ferm pentru rezolvarea problemelor care perturbă astăzi dezvoltarea normală a economiei mondiale și colaborarea economică dintre state. Să nu pierdem prilejul de a scoate aceste probleme din impas și de a relansa dialogul internațional, cu participarea și în interesul tuturor statelor.în ceea ce o privește, România va acționa neabătut pentru succesul a- cestei sesiuni, chemată să adopte hotăriri de natură să contribuie e- fectiv la procesul de edificare a unei noi ordini internaționale, la progresul întregii omeniri și la bunăstarea fiecărei națiuni.
★tetul special ce va funcționa în două grupe de lucru pe problemele celor două puncte de pe ordinea de zi: lansarea unor negocieri globale în vederea soluționării problemelor care confruntă economia mondială și elaborarea noii strategii internaționale pentru cel de-al III-lea Deceniu al dezvoltării.

MANIFESTĂRI PESTE HOTARE 
CONSACRATE ROMÂNIEI

Semnificația zilei de 23 August continuă să fie amplu reflectată in 
comentarii ale presei din diferite țări, in emisiuni ale posturilor de radio și televiziune, care relevă realizările țării noastre in toate domeniile de 
activitate, în. special in ultimii 15 ani, de cînd la conducerea partidului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și politica de pace, cooperare 
și prietenie promovată de România socialistă. Au avut loc, totodată, noi 
manifestări dedicate evenimentului.Sub titlul „Cea de-a 36-a aniversare a eliberării României. Importante succese în toate sectoarele construcției socialiste", ziarul grec „RIZOSPASTIS" a publicat un amplu articol, în care se subliniază, între altele, că la sărbătoarea sa „poporul român se prezintă cu un bilanț bogat în toate domeniile vieții politice, sociale, economice și culturale, creșterea bunăstării întregii populații și aprofundarea democrației socialiste". Relevînd prestigiul și aprecierea internațională de care se bucură astăzi România în lume pentru politica sa externă, aceeași publicație scrie : „Consecventă față de ideea colaborării balcanice. România și-a lărgit continuu relațiile de prietenie și colaborare cu țările balcanice, conside- rînd că întărirea cooperării între aceste state pe teme de interes comun va fi în măsură să contribuie la transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și bunei vecinătăți, a încrederii și colaborării reciproc a- vantajoase, lipsită de arme nucleare, ca o parte integrantă a cooperării și securității europene".„In acest cadru — scrie publicația o dezvoltare spectaculoasă au cunos- cut-o, în toate domeniile, și relațiile dintre România și Grecia. Cea de-a cincea întilnire dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Constantin Ca- ramanlis, care va avea loc in curind la București, arată cu toată claritatea nivelul inalt al acestor relații".într-un amplu articol, ziarul „KA- THIMERINI" subliniază, între altele, că „anul acesta se împlinesc, totodată, 15 ani de la Congresul al IX-lca al Partidului Comunist Român, cînd în fruntea partidului a fost ales președintele Nicolae Ceaușescu, sub conducerea căruia s-a elaborat și se aplică o politică de mare amplitudine, o strategie îndrăzneață, de largă perspectivă".SUb titlul „Ziua națională a poporului român", cotidianul „THE BANGLADESH OBSERVER" subliniază faptul că, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, „România a cunoscut cea mai dinamică perioadă a dezvoltării sale". După ce subliniază prestigiul de care se bucură șeful statului român pe arena internațională, ziarul scrie : „întreaga lume cunoaște și apreciază foarte bine contribuțiile de excepțională importanță teoretică și practică ale președintelui Nicolae Ceaușescu Ia definirea și promovarea noilor principii dintre state, pentru democratizarea vieții internaționale, pentru rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor, pentru construirea unui sistem de securitate în Europa sau pentru dezarmare".Cotidianul „FRATERNII® MATIN" din Coasta de Fildeș, in articolul ..România azi, sărbătoare națională", însoțit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, scrie : „Raporturile fructuoase între România și statele Africii au fost marcate de numeroase contacte între responsabilii țărilor respective și au fost jalonate de întîlniri la nivel înalt, care au avut loc la București sau pe pămîntul Africii. Vizitele întreprinse în acești ultimi ani de președintele Nicolae Ceaușescu în numeroase țări ale continentului se constituie în veritabile itinerare ale prieteniei, colaborării și păcii".„CEYLON DAILY NEWS", cel mai mare cotidian de limbă engleză din Sri Lanka, inserînd fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu, a publicat un amplu articol, în care evidențiază că „se împlinesc 15 ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R., cînd în fruntea partidului a fost ales președintele Nicolae Ceaușescu, sub conducerea căruia se promovează o politică de largă colaborare cu toate statele lumii“.JUn alt cotidian din Sri Lanka, „CEYLON DAILY MIRROR", apreciază că „rolul determinant în imprimarea unor trăsături noi, superioare, politicii externe românești, care au dus Ia creșterea permanentă și fără precedent a prestigiului țării pe plan internațional, revine președintelui Nicolae Ceaușescu, care se distinge printr-o deosebit de intensă activitate personal” pe tărîmul relațiilor internaționale"!

GENȚIILE DE PRESĂ 
pe scurt,
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„ZIUA ROMÂNIEI" LA EXPOZIȚIA „SĂNĂTATEA ’80". La expoziția 
internațională „Sănătatea ’80" din complexul Sokolniki din capitala Uniu
nii ..Sovietice a fost organizată „Ziua României". Cu acest prilej, a avut 
loc o conferință de presă, la care au participat oficialități sovietice, ziariști 
din țara-gazdă și din alte țări participante la ediția din acest an a expo
ziției. In cadrul unei ceremonii au fost conferite diplome de onoare Cen
tralei industriale de medicamente și produse cosmetice, întreprinderii de 
comerț exterior („Chimimportexport”), precum și unităților producătoare de 
profil din București, lași și Cluj-Năpoca. A fost atribuită o diplomă spe
cială Ministerului Industriei Chimice pentru contribuția adusă la reușita 
expoziției „Sănătatea ’80".

Ziarul iordanian „AD DESTOUR" inserează un amplu articol privind însemnătatea zilei de 23 August în istoria poporului român, ilustrînd, prin cifre semnificative, succesele economiei românești. Cotidianul relevă ampla și prestigioasa activitate internațională a președintelui Nicolae Ceaușescu, cu precădere în direcția realizării unei păci globale și juste în Orientul Apropiat, a soluționării problemei palestiniene in conformitate cu aspirațiile legitime ale poporului arab palestiniap.Sub titlul „România : a 36-a aniversare a sărbătorii naționale", ziarul „LE SOLEIL" din Senegal publică un articol care evidențiază că ziua de 23 August 1944 a marcat „începerea unei noi ere în istoria României, o eră de profunde transformări democratice, a realizării definitive a independenței și suveranității naționale, a progresului economic și social, de afirmare a României ca națiune liberă și demnă printre națiunile lumii".Sub titlul „Apreciind România", ziarul „DAILY EXPRESS" din Fi- lipine publică un amplu articol conținînd aprecieri deosebit de pozitive la adresa poporului român, a realizărilor sale, datorate eforturilor proprii de dezvoltare multilaterală.Principalul ziar din Mauritania, „CHAAB", a consacrat ample spații sărbătorii noastre naționale. După ce trece în revistă principalele domenii | de cooperare între cele două țări, „Chaab" se referă la consolidarea relațiilor României cu țările în curs de j dezvoltare, cu țările nealiniate. în i articol se menționează : „Ca membră a «Grupului celor 77»- al țărilor în curs de dezvoltare și participantă activă, cu statut de invitat, Ia mișcarea de nealiniere, România dezvoltă o largă colaborare cu țările respective, pro- movînd importante inițiative și sprijinind întărirea solidarității acestora în lupta pentru o lume mai dreaptă și mai bună".într-un amplu articol apărut în cotidianul „LE RENOUVEAU" din. Burundi sînt relevate rezultatele obținute de poporul român în toate domeniile de activitate. Sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — scrie ziarul — economia românească a cunoscut în ultimul deceniu și jumătate cea mai înfloritoare dezvoltare din istoria sa.Ziarul „THE NEW LIBERIA" a publicat portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu și articolul „România sărbătorește a 36-a aniversare".Ziarul „CORREIO BRASILIEN- SE“, intr-un articol însoțit de fotografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, relevă importantele realizări ale României, prefacerile economice și sociale din țara noastră.Emisiuni special consacrate zilei de 23 August au fost transmise de posturile de radio și de televiziune din Zair, Senegal, Nigeria, Maroc, Iordania, Liban, Bangladesh, Venezuela, Belgia, Olanda.
★Conducerea ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE COREEANO-ROMANE a organizat o întilnire prietenească cil membrii ambasadei țării noastre la PHENIAN.în acest cadru, Sin Ghi Cian, adjunct al ministrului învățămîntului superior, vicepreședinte al asociației, și ambasadorul român, Paul Marinescu, au evocat semnificația actului istoric de la 23 August 1944, succesele poporului român în construcția . socialistă a țării, precum și stadiul înalt al relațiilor de prietenie și solidaritate româno-coreene.La uzinele Tesla, din orașul Cehoslovac PARDUBICE, a fost organizată o adunare festivă, la care au participat reprezentanți ai organelor regionale și raionale de partid și de stat, precum și muncitori, ingineri și tehnicieni din- această uzină.La VARȘOVIA a avut loc „Gala filmului românesc".în REPUBLICA POPULARA CONGO au avut loc mai multe manifestări consacrate aniversării Zilei de 23 August.în capitala statului indian Bengalul de vest. CALCUTTA, a fost inaugurată „Săptămîna filmului românesc".(Agerpres)

Kinshasa. Ministrul de externe a fost numit Inonga Lakonga L’Hone, iar portofoliul Ministerului Comerțului Exterior este deținut de Emony Mondanga, fost guvernator al Băncii Naționale. Președintele Mobutu Șese Seko a preluat portofoliile ministerelor apărării, veteranilor și securității teritoriale. Potrivit comunicatului difuzat, fostul prim-ministru. Bo-Boliko Lokonga, a fost numit în funcția de secretar executiv al Mișcării Populare a Revoluției din Zair, partid unic de guvernămînt.INDUSTRIA JAPONEZA MANIFESTA SEMNE DE ÎNCETINIRE A RITMULUI DE ACTIVITATE. Aceasta este concluzia care rezultă din analiza ultimelor statistici difuzate la Tokio cu privire la producția industrială pe trimestrul al doilea al anului. Potrivit datelor publicate, creșterea producției industriale în lunile aprilie-iunie a fost de numai 0,1 Ia sută.

DAMASC 28 (Agerpres). — Hafez Al-Assad, secretar general al Partidului Baas Arab Socialist, președintele Republicii Arabe Siriene, a primit pe tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.Cu această ocazie, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu au fost adresate președintelui Hafez Al-Assad și doamnei Anise Al-Assad un cald mesaj de prietenie, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de deplin succes în întreaga activitate, de pace, prosperitate și progres continuu poporului sirian prieten.Președintele Hafez Al-Assad a mulțumit pentru mesajul primit și a rugat să se transmită din partea sa și a doamnei Anise Al-Assad președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu urările
GENEVA

Conferința privind aplicarea Tratatului 
de neproliferare a armelor nucleare
GENEVA 28 (Agerpres). — Lucrările Conferinței pentru examinarea 

modului de aplicare a Tratatului de neproliferare sînt concentrate in 
cadrul a două comitete care se ocupă de dezarmarea nucleară și, respectivi 
de aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, principalele domenii în care 
adoptarea de măsuri concrete este de natură să asigure viabilitatea Tra
tatului de neproliferare.Comitetul care se ocupă de problemele dezarmării nucleare dezbate chestiunea adoptării de măsuri pentru întărirea securității statelor neposesoare de arme nucleare. Intervenind în cadrul acestor dezbateri, delegația țării noastre a arătat că, devenind parte la tratat, România a Upreciat că principalul obiectiv al a- cestui instrument internațional îl reprezintă atît oprirea proliferării armelor nucleare pentru statele care nu le posedă, cit și obligația pentru statele nucleare de a realiza progrese reale pe calea scoaterii acestor arme în afara legii.Statele care au renunțat Ia posesia armelor nucleare au dreptul de a obține garanții sigure că niciodată, și în nici o împrejurare nu vor fi victimele utilizării sau ale amenințării cu utilizarea armelor nucleare, cu folosirea forței contra lor. în acest context, a fost readus în atenția conferinței proiectul de protocol adițional la Tratatul de neproliferare, prezentat pe tema garanțiilor de securitate de România la prima con

BEIJING

Sesiunea Comitetului Național al Consiliului Consultativ
Politic PopularBEIJING 28 (Agerpres). — La Beijing au început luctările sesiunii Comitetului Național al Consiliului Consultativ Politic Popular al R.P. Chineze, informează agenția China Nouă. în cuvîntul inaugural, președintele Comitetului Național, Deng Xiaoping, a declarat, între altele, că transformarea Chinei într-o țară socialistă modernă, puternică, cu un ridicat grad de democrație și civilizație, presupune mari eforturi, pentru a se demonstra în practică supe-

ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 28 (Agerpres). — în noaptea de 27 spre 28 august, aviația is- raeliană a declanșat un atac asupra unor regiuni din sudul Libanului, anunță agenția palestiniană de știri „WAFA“ și un comunicat al Forțelor interimare ale O.N.U. în Liban. De asemenea, vedete israeliene au bombardat localitățile Rashiddyeh și Qasimiyeh din sud-vestul țării.
★Un purtător de cuvînt al armatei israeliene a declarat că, în noaptea de miercuri spre joi, forțe israeliene

FORMAREA UNUI NOU GUVERN IORDANIAN. în Iordania a fost format, joi, un nou guvern, prezidat de Mudar Badran, s-a a- nunțat oficial în capitala acestei țări. Membrii guvernului au depus jurămintul în fața regelui Hussein. Fostul premier, Qasim Rimawi, a prezentat, în dimineața aceleiași zile, demisia cabinetului său suveranului hașemit.ÎNTREVEDERI LA WASHINGTON. Președintele Statelor Unite, Jimmy Carter, a avut, Ia Casa Albă, o întrevedere cu primul ministru al Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, aflat într-o vizită la Washington. în aceeași zi, Robert Mugabe a avut convprbiri cu secretarul de stat american, Edmund Muskie, și cu un grup de reprezentanți ai Congresului Statelor Unite. Potrivit agențiilor U.P.I. și Reuter, în cursul acestor întilniri au fost abordate probleme referitoare la evoluția viitoare a raporturilor economice între cele două țări.
NIVEL RECORD AL ȘOMAJU

LUI IN MAREA BRITANIE. Prin
cipala temă dezbătută de presa bri
tanică de joi o constituie nivelul 
ridicat al șomajului în această țară, 
care, potrivit statisticilor guverna
mentale publicate miercuri, afec
tează în prezent în Marea Britanie 
peste 2 milioane de persoane. Zia
rul „Financial Times", organ al 
cercurilor de afaceri, apreciază că 
acest nivel record al șomajului va 
avea o serie de consecințe politice. 

sale cele mai călduroase de sănătate și fericire personală, de succese continue poporului român prieten.S-a evidențiat, cu acest prilej, satisfacția. față de faptul că înțelegerile și hotărîrile Ia care s-a ajuns cu ocazia întîlnirilor la cel mai înalt nivel, în România și Siria, sînt transpuse cu succes in practică. Președintele Hafez Al-Assad și-a exprimat mulțumirea pentru modul cum sînt realizate importantele obiective economice construite de România in Siria. în același timp, s-a reliefat că există posibilități reale de extindere a cooperării reciproc avantajoase în diferite domenii de activitate în interesul și spre binele celor două țări.Șeful statului sirian a exprimat mulțumiri pentru activitatea neobosită a președintelui Nicolae Ceaușescu în direcția soluționării globale și durabile, pe cale politică, a situației din Orientul Mijlociu. A fost subliniată conlucrarea fructuoasă dintre cele două țări pe planul politicii internaționale.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie.

ferință de examinare a modului de aplicare a tratatului din 1975, care își păstrează întreaga valabilitate.Delegația română a subliniat că această inițiativă devine tot mai actuală, pe măsura creșterii riscului unui război termonuclear nimicitor, ca urmare a cursei furibunde a armelor nucleare.în dezbaterile comitetului care se ocupă de problemele utilizării pașnice a energiei nucleare, delegația română a propus ca în documentele finale ale conferinței să fie incluse măsuri concrete, cu aplicabilitate practică imediată, pentru facilitarea transferului de tehnologie nucleară către țările în curs de dezvoltare, sprijinirea programelor naționale ale țărilor în curs de dezvoltare în domeniul utilizărilor pașnice ale energiei nucleare, al formării de cadre naționale, creșterea volumului asistenței tehnice acordate acestor stațe, sporirea rolului A.I.E.A. în cooperarea în domeniul aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare.

ai R.P. Chinezerioritatea sistemului socialist al Chinei. Vorbitorul a subliniat că principalele sarcini ale prezentului constau în dezvoltarea forțelor sociale productive și ameliorarea treptată a nivelului de viață material și cultural al poporului și în exercitarea deplină a democrației socialiste, întărirea sistemului legalității socialiste pe plan politic.Reuniunea precede sesiunea Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze.
au lansat o operațiune împotriva u- nor obiective palestiniene de pe coasta libaneză.ANKARA 28 (Agerpres). — Turcia 
a hotărît să închidă consulatul său general de la Ierusalim, anunță un comunicat oficial difuzat la Ankara. Un purtător de cuvint al Ministerului turc al Afacerilor Externe a declarat că această hotărîre a fost luată în baza rezoluției Consiliului de Securitate care condamnă hotărîrea israe- liană privind anexarea părții arabe a Ierusalimului.TÎRGUL INTERNATIONAL DE LA ALGER 

Primul ministru al Algeriei 
a vizitat pavilionul românescALGER 28 (Agerpres). — La Al
ger s-a deschis cea de-a XVII-a 
ediție a Tirgului internațional la 
care iau parte anul acesta 33 de sta
te. România participă cu un pavilion 
național, in care expun peste 15 în
treprinderi de comerț exterior. 
Ponderea principală a participă
rii românești este deținută de 
mașini și utilaje, produse chimice, 
electrice și electronice, precum și 
diverse bunuri de consum.

La inaugurare, pavilionul româ
nesc a fost vizitat de primul mi
nistru al Algeriei, Mohamed Abdel- 
ghani, însoțit de ministrul comerțu
lui exterior și alți membri ai gu
vernului. Înaltele oficialități alge
riene au apreciat diversitatea și ca
litatea produselor românești expuse, 
au relevat că prezența țării noastre 
la această manifestare este un 
exempliț. elocvent al bunelor relații 
existente intre România și Algeria, 
al posibilităților largi ce sint oferite 
pentru o mai mare dezvoltare și di
versificare a schimburilor economi
ce și comerciale.DESEMNARE. Senatorul Victor Mosquera Chaux, președintele Direcțiunii Naționale a Partidului Liberal din Columbia (de guvernămînt), a fost desemnat „delegat" la „Președinția Republicii", funcție echivalentă cu cea de vicepreședinte al statului. Numirea sa în această funcție a fost' ratificată de parlament.
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DECLARAȚIE COMUNA CEHO- SLOVACO-ZAMBIANĂ. Declarația comună privind relațiile de prietenie și cooperare dintre R.S. Cehoslovacă și Republica Zambia, semnată joi de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. Cehoslovace, și Kenneth David Kaun- da, președintele Partidului Unit al Independenței Naționale, președintele Republicii Zambia, evidențiază dorința părților de a promova cooperarea bilaterală în domeniile politic. economic și cultural — relatează agenția C.T.K.REMANIERE GUVERNAMENTALA ÎN ZAIR. In Republica Zair a avut loc o remaniere a guvernului. în cadrul căreia președintele Mobutu Șese Seko l-a desemnat pe Nguza Karl I Bond, care deținea portofoliul afacerilor externe și cooperării internaționale, în funcția de prim-ministru al noului cabinet — se arată într-un comunicat oficial difuzat la


