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și abnegație în muncă
succese în Îndeplinirea

UZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCO planului

ÎN JUDEȚELE COVASNA, HUNEDOARA, ALBA Șl SIBIU A EVIDENȚIAT:

Partidul si poporul, un tot unit, îuBișsh
Congresul dezbâtind sarcinile actuale 

in lumina Programului propășirii României

• Unitățile economice ale orașu
lui Caret — in majoritatea lor in
trate in funcțiune in actualul cin
cinal — adaugă un nou succes de 
pre tigiu in cronica marii întreceri 
dedicate Congresului al Xl-lea al 
partidului — îndeplinirea sarcini
lor de plan pe patru ani și a an
gajamentelor pe anul In curs. Pină 
la sfirșitul anului, oamenii muncii 
din industria orașului Cărei vor 
realiza o producție suplimentară 
în valoare de peste 300 milioane lei.

• Harnicii muncitori, tehnicieni
șl ingineri de pe șantierul de con
strucții industriale din Bistrița au 
realizat prevederile planului pe pri
mii 4 ani ai cincinalului cu 100 de 
zile mai repede. Avansul ciștigat 
se concretizează in predarea îna
inte de termen a unor importante 
obiective economice de pe platfor
ma industrială a orașului. i

• Un nou colectiv de oameni ai 
muncii din județul Alba a raportat 
îndeplinirea planului de producție 
pe 4 ani ai cincinalului. Este vorba 
de colectivul întreprinderii de con
fecții din piele și marochinărie 
„Câprioara“-Sebeș. Pină la sfirșitul

acestui an. întreprinderea va re
aliza o producție globală suplimen
tară In valoare de 43,5 milioane lei.

• Petroliștii din sectorul de fo
raj Moreni au îndeplinit sarcinile 
de plan pe întregul cincinal. După 
cum am fost anunțați, pină acum 
au fost forate peste plan 22 sonde 
și s-a înregistrat o economie la 
prețul de cost de 4,2 milioane lei.

• Lucrătorii Trustului local de 
construcții Ciul, care si-au onorat 
in întregime sarcinile de Dlan ne 
9 luni, au nredat înainte de ter
men : 16 săli de clasă la Turda, 8 
săli la Dej, 16 săli de clasă, două 
internate cu cite 301) locuri, un ate- 
lier-școală și o sală de gimnastică 
la Cluj.
• Colectivul întreprinderii textile 

din Arad anunță un important 
succes : realizarea sarcinilor de 
plan la producția-marfă pe primii 
4 ani ai cincinalului. Pină la sfir
șitul anului colectivul Întreprinderii 
va realiza in plus o producție- 
marfă in valoare de peste 589 mi
lioane lei.

Atenția comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate, a întregului nostru popor a 
fost polarizată zilele acestea de vi
zita de lucru efectuată de tovară
șul Nicolae Ceaușascu in Județele 
Covasna, Hunedoara, Alba și Si
biu. eveniment remarcabil in viața 
social-politică a țării prin multi
plele sale aspecte de mare în
semnătate principială și practică.

După cum se știe, asemenea vi
rile — prilejuind un schimb in
tens de ginduri și preocupări în
tre partid și popor, asigurînd ela- 
bor^-ea împreună cu oamenii 
muncii a unor decizii funda
mentate — se încadrează organic 
in practica. profund democratică, 
încetățenită de secretarul general 
al partidului, de consultare sistema
tică a maselor ca metodă permanen
tă de conducere a societății. Această 
practică, devenită curentă, capătă 
insă noi dimensiuni și semnificații 
in condițiile specifice determinate 
de apropierea Congresului al XI- 
lea al partidului ; incluzind patru 
județe ale țării, recenta vizită de 
lucru a prilejuit o amplă afirmare 
a însuflețirii deosebite. aprobării 
ferme și adeziunii unanime a oa
menilor muncii față de linia ge
nerală și documentele Congresului, 
» spiritului constructiv si avin- 
tului cu care este Intîmpinat 
marele eveniment din viata par
tidului. a poporului si tării. Pre
tutindeni. in fiecare oraș. între
prindere si loc de muncă — la 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
si întreprinderea mecanică Cugir. 
in fabricile vizitate la Sf. Gheor- 
ghe. Tg. Secuiesc si Covasna, la 
uzinele ..Balanța'* și ..Independen
ța" din Sibiu — manifestările en
tuziaste de atașament fată de 
partid, de unitate strinsă in jurul 
conducerii sale, de înaltă stimă si 
de dragoste fierbinte față de se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au dat 
expresie atit satisfacției — sau. si 
mai precis spus recunoștinței — 
poporului pentru 
strălucite ce i se 
șl hotăririi dirze 
rlaliza sl traduce in 
vele Programului și

Analiza atentă a modului cum 
se îndeplinesc prevederile actualu
lui cincinal, recomandările și indi
cațiile cuprinse în cuvîntările ros
tite de tovarășul Ceaușescu mo
delează, practic, un mod nou de 
gindirc, concretizat in aceea că 
fiecare problemă actuală trebuie

găsit expresie cu prilejul vizitei, 
in multiple momente emoționante. 
Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la inaugurarea în orașul 
Sfintu-Gheorghe a Monumentului 
ostașului român, la adunările 
populare consacrate jubileului si
derurgiei hunedorene și al Intre-

Din indicațiile și sarcinile trasate 
de secretarul general al partidului:

® „Cele două luni pină la Congresul al Xl-lea 
trebuie să fie luni de muncă intensă pe toate târî- 
murile — în primul rînd în domeniul realizării pla
nului".

© „Să dăm, în cinstea Congresului al Xl-lea. 
pe lîngă oțel - și oameni cțeliți, cu pregătire mai 
înaltă".

° „Să asigurăm alegerea în conducerea orga
nelor de partid a celor mai buni dintre cei mai buni 
comuniști".

0 „Organizațiile de partid să dezbată toate pro
blemele, documentele partidului într-un spirit com
bativ, de critică și autocritică".

O „Adunările de partid să fie o școală de creș
tere a combativității și exigenței revoluționare".

perspectivele 
deschid, cit 

de a mate- 
fapte obiectl- 

Directivelor.

abordată și soluționată prin pris
ma sarcinilor și exigențelor com
plexe, calitativ superioare, de- 
curgind din perspectivele de viitor, 
din proiectele documentelor Con
gresului al Xl-lea.

Legătura indisolubilă dintre 
trecut, prezent și viitor și-a

prinderii mecanice din Cuglr, ca 
și la inaugurarea drumului națio
nal transfăgărășan a dat expresie 
înaltei prețuiri pe care partidul 
nostru o acordă jertfelor eroice ale 
poporului român in lupta de eli
berare a patriei, tradițiilor munci
torești. ca și minunatelor înfăp
tuiri ale prezentului socialist,

dîrzenieî si abnegației oamenilor 
muncii, constructorii a noi și noi 
întreprinderi industriale, din care 
unele au intrat acum in producție, 
făuritorii unei asemenea grandioase 
realizări ca ..Transfăgărășanul" ce 
străbate piscurile Carpatilor — mo
numental simbol al foitei de crea
ție. spiritului cutezător si mijloace
lor tehnice ale omului societății 
noastre.

Cuprinzind iudete unde, alături 
de oameni ai muncii români, tră
iesc oameni ai muncii maghiari, 
germani și de alte naționalități., vi
zita secretarului general al partidu
lui a prilejuit ample si puternice 
manifestări ale prieteniei si unității 
indisolubile ce sudează intr-o fami
lie frățească poporul român si na
ționalitățile conlocuitoare. Pretu
tindeni. exprimind în cuvinte calde, 
pornite din adincui inimii, recuno
ștința pentru declina egalitate in 
drepturi asigurată tuturor cetățeni
lor României -socialiste, precum și 
pentru perspectiva consolidării ba
zelor economice ale acesteia d in 
înfăptuirea Prevederilor proiectelor 
de Program si Directive privind 
continuarea politicii de rcifartizare 
judicioasă a -tortelor de producție 
De întreg teritoriul tării, de im
primare a unui ritm mai accentuat 
de industrializare a zonelor allâ- 
dată menținute in înapoiere econo
mică. oamenii muncii, români, ma
ghiari. germani. și-au afirmat vo
ința de a-si consacra toate forțele 
si energiile propășirii patriei co
mune. ne calea socialismului mul
tilateral dezvoltat. sure comunism.

Asemenea tuturor vizitelor de 
lucru ale secretarului general al 
partidului, si de data aceasta, o'ra- 
lel cu dezbaterea problemelor de în
semnătate esențială De olan local, 
oen'.ru unitățile economice, locali
tatea sau județul respectiv, au fast 
reliefate concluzii de mare însem
nătate do plan national, s-au evi
dențiat învățăminte de valabilitate 
generală, cu sferă de aolicare la 
scara întregii țări. Se Doate afirma 
De drept cuvint că. indiferent de 
orofilul ei soecific. nu există uni
tate economico-socială care să nu 
aibă multe de învăt-at de pe urma
(Continuare in pag. a IlI-a)

Cel mai înalt indice de utilizare 
a mașinilor

Valoroasa inițiativă 
..Micronul, gramul, se
cunda in sluiba efici
entei" a fost genera
lizată in Dește 70 de 
intrenrinderi din ca
drul județului Brașov. 
La întreprinderea un
de aceasta a fost lan
sată. ..Rulmentul", u- 
t.ilizarea fondului de 
timp a atins o cifră

record : 96 la sută fată 
de 94 la sută in 1971. 
Tot aici, folosirea in
tensivă a mașinilor a 
a!ins cel tnai mare 
nivel din întreaga 
tară : 94.3 la sută față 
de 93 la sută cit pre
vedea angajamentul in 
cinstea. celui de-al 
Xl-lea Congres al 
partidului.

De asemenea, pri
mul element al iniția
tivei — micronul — s-a 
materializat in calita
tea produselor si eli
minarea completă a 
reclamatiilon Al doi
lea clement — gramul 
— a adus o economie 
de metal din care se 
pot fabrica 100 de 
tractoare de mare ca
pacitate. (Agerpres)

Uzina ..Vulcan" din Capitald : echi
pa maistrului Mircea Radulescu, 
in plinâ activitate pentru realizarea 
angajamentelor asumate în între
cerea socialistă în cinstea Con

gresului partidului
Foto : S. Cristian ______ J

&

COLUMNA
Columna infinită urcată drept prin ani 
deschiși spre orizontul luminii comuniste ; 
prin ei, mai dreaptă țara să fie, să existe, 
gîndită-n uriașul viitorimii plan.

Se va cuprinde trunchiul umanei energii 
c'e răsplătirea florii ivită pe măsură, 
noi i-am făcut, de aur, întîia ei sudură, 
indreptățindu-i rodul pornit din temelii...

INFINITĂ
Te bucură, tu, suflet de țară-ndrăgostit, 
mereu vei fi cuvîntul și datina de tară, 
te-mpătimiră oameni, gingaș te modelară, 
visat în rînd cu griul și teiul înflorit.

îmbogățiți în toate, prezenti aici, și-acum, 
rămîne, da, rămîne intr-adevăr mîndiia, 
cutezătoarea forță, străfulgerînd vecia, 
de-a fi, uniți în cuget, stăpîni pe propriul 

drum.

Grlgore HAGIU

a ÎNCHEIEREA STRiNGERII RECOLTEI 
a ÎNSĂMÎNȚĂRILE DE TOAMNĂ 
preocupările urgente in agricultură
Campania agricolă de toamnă este 

în curs de desfășurare. Recent, in
tr-o ședință a Guvernului Republicii 
Socialiste România, examinmdu-se 
programul de organizare a acestei 
campanii, au fost stabilite sarcini 
concrete menite să asigure stringe- 
rea la timp și fără pierderi a în
tregii recolte, buna depozitare a pro
duselor și insămințarea in condiții 
optime a culturilor de toamnă.

Acum, cind fiecare clipă, fiecare 
ceas are o mare însemnătate pentru 
efectuarea la timp și in bune condiții 
a lucrărilor agricole de toamnă, este 
necesară o puternică mobilizare a 
forțelor pentru a traduce in viață — 
punct cu punct — măsurile stabilite 
x>e plan central, județean, precum si 
La nivelul fic-cârei unități agricole.

Ci leva sarcini se impun cu prio
ritate : floarea-soarelui să fie strinsă 
de pe toate suprafețele in urmă
toarele 6—7 zile : la cartofi, recol
tarea să se termine in maximum 
două săplămini. asigurindu-se pre
luarea lor operativă de către unită
țile de valorificare : la sfecla de za
hăr se cer impulsionate transportul 
și livrarea către bazele de recepție 
și fabrici : la porumb — să se lu
creze cu toate forțele mecanice șl 
manuale, pe măsura coacerii ; in 
mod deosebit este necesar să fie 
intensificat ritmul de recoltare și li
vrare a legumelor, spre a se evita 
pierderile ce pot fi provocate de că
derea brumelor.

Succesul campaniei de recoltare 
este botărit de organizarea temeinică 
a muncii in unitățile agricole- In 
mod deosebit se cere să se asigure 
pretutindeni utilizarea la maximum 
a capacității de lucru a mijloacelor 
mecanizate, organizarea muncii in 
schimburi prelungite si in schim
buri de noaDte. înlăturarea opera
tivă a oricăror defecțiuni ce sur
vin in timpul exploatării. Pe lin
ei numeroasele mașini tl utilaje

cu care este dotată agricultura. In 
campania de toamnă trebuie să lu
creze la recoltat întreaga forță de 
muncă a satelor. Aceasta presupune 
ca. in fiecare fermă, brigadă sau 
echipă, munca să fie bine organizată, 
să se lucreze din zori și pină seara 
tirziu. Este, totodată, necesar să se 
asigure o bună organizare a muncii 
elevilor și studenților sosiți in a- 
ceste zile in unitățile agricole pen
tru a sprijini stringerea recoltei.

Recoltarea, depozitarea sau prelu
crarea in timp scurt a produselor 
t- amnei sint strins legate de buna 
funcționare a mijloacelor de trans
port. întreprinderile de transport 
au obligația să asigure vagoanele și 
camioanele in mod ritmic, zi de zi, 
iar la bazele de recepție și in fabri
cile prelucrătoare trebuie redus la 
minimum timpul de descărcare.

In ultimele zile a inceDut semă
natul griului și orzului, ceea ce va 
face ca mașinile și utilajele, forța de 
muncă din agricultură să fie puter
nic solicitate. In aceste condiții, 
este necesar ca — mai mult decit 
oricind — specialiștii de la direcțiile 
agricole, din unitățile de producție 
să-și desfășoare activitatea direct 
pe teren. soluționind operativ, la

fața locului, toate problemele care 
se ridică. In mod deosebit se cero 
ca. zi de zi. să se urmărească modul 
in care sint folosite mijloacele me
canizate la efectuarea lucrărilor in 
cimp și la transportul produselor, 
să fie luate măsuri ca acestea să fie 
folosite la întreaga capacitate, astfel 
incit vitezele de lucru stabilite pen
tru fiecare lucrare să fie realizate 
și chiar depășite. Consiliile popu
lare au datoria să controleze in mod 
deosebit cum se face depozitarea 
produselor, pentru a se preveni orice 
pierderi in timpul păstrării.

Pentru lucrătorii ogoarelor este o 
perioadă de virf. de maximă concen
trare de forțe. în aceste condiții, 
organizațiile de partid de la sate, 
comuniștii din agricultură — de la 
cadre de conducere, specialiști, pină 
la mecanizatori și cooperatori — tre
buie să se afirme ca un adevărat 
catalizator de energii, unind efortu
rile tuturor pentru ca lucrările să se 
desfășoare in cit mai bune condiții. 
Nimic nu trebuie precupețit pentru 
ca roadele acestei toamne să fie 
strinse cit mai repede și fără pier
deri. aceasta fiind in interesul oa
menilor muncii din agricultură, al 
întregii noastre societăți.

Situația arăturilor
Unitățile agricole de stat și coo

peratiste de producție și-au concen
trat forțele in această săptămînă la 
executarea arăturilor pentru ca se
mănatul să se poată face in timpul 
optim. Pină simbătă au fost arate 
55 la sulă din cele peste 3 milioane 
hectare ce urmează să fie cultivate 
in toamna acestui an. In unele uni
tăți agricole cooperatiste ca cele din 
județele Tulcea, Buzău și Ialomița 
au fost pregătite pentru semănatul 
griului 70 la sută din terenurile sta
bilite.

Semănatul a continuat în toate 
unitățile agricole, realizindu-se pină 
in prezent 10 la sută din suprafața 
prevăzută. Orzul a fost semănat in 
proporție de 27 la sută, iar plantele 
furajere pentru masă verde pe 49 
la sută din suprafețele planificate. 
Insămințarea griului s-a realizat pe 
suprafețe mai mari In cooperativele 
agricole din județele Galați, Sucea
va, Botoșani, Vrancea și Bacău.

(Agerpres)
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Transfăgărășanul este un 

drum care pornind de la 
barajul Vidraru al hidro
centralei de pe Argeș șl 
străbătind munții Făgă
raș pe sub virfurile Palti- 
nu și Capra și pe la Lacul 
Bilea, la 2 042 de metri al
titudine, trecind apoi prin 
comuna Cirțișoara (unde 
s-a născut Badea Cârțan) 
ajunge in șoseaua na
țională Făgăraș-Sibiu.

E foarte probabil că în 
acest fel vor formula ș o- 
larii definiția unui ele
ment nou din geografia 
României : Transfăgărășa
nul. Acum insă, cind dru
mul acesta a devenit rea
litate. sintem datori cu 
o definiție mai amplă, 
pentru că. inainte de a fi 
un drum național cu două 
benzi de circulație, săpat in 
stincile Făgărașului pe o 
distanță de aproximativ 
90 de km. Transfăgărășanul 
a fost o epopee.

Sigur că numai întim- 
plarea a făcut ca drumul 
acesta să lege între ele 
două locuri cu o atit de 
generoasă semnificație (sa
tul acelui legendar țăran 
din Cirțișoara. patriotul 
autodidact care a răspindit 
in Transilvania cărțile din 
Țara Românească, aduse 
de el în traistă peste zidul 
de netrecut al munților, și 
hidrocentrala de pe Argeș, 
grandioasă ctitorie a socia
lismului, vorbind despre 
visurile împlinite, peste 
veac, ale națiunii noastre), 
întimplare sau nu, faptul

V

Drum bun pe „Transfâgârâșan- Foto : N. Buică

a înfierbîntat inimile mii
lor de constructori, tineri 
ofițeri și militari in termen, 
geniști neinfricați și pri- 
ceouți. Ei au trăit si au 
muncit aici, intre cer si 
stinci, vara, dar și In ier
nile aspre cu viscole și a- 
valanse năprasnice, primă-

să-șl aducă buldozerul în
tr-un loc, practic inaccesi
bil, militarii constructori 
l-au desfăcut in bu- 
căți-bucățele (unele piese 
au trebuit să fie tăiate in 
două prin sudură) pentru 
a-1 rea-sambla. pe virful 
unei stinci, in bătaia visco-

cu nici un chip. Numai în- 
dirjirea și ingeniozitatea 
i-au dus. in cele din urmă, 
la victorie.

Militarii torțelor noastre 
armate au înscris astfel, 
in stincile Făgărașului, 
incă o pagină de glorie, 
realizînd, cu prețul unor

Așa a last toastrait

„TRANSFĂGĂRĂȘANUL
vara, cind șuvoaiele mătu
rau totul in cale, și toamna, 
pe ploi nesfirșite și apăsă
toare.

Vor rămîne astfel, în 
amintirea noastră, clipe ca 
aceea in care un soldat bul
dozerist. după încercări dis
perate, urcind o pantă de 
60 de grade, a izbutit să 
străpungă, cu buldozerul 
său. ultima Dortiune de 
stincă ce-1 despărțea de cea 
mai înaltă cotă a viitoarei 
șosele : 2 055 de metri. Sau 
momente ca acelea In care, 
pentru fiecare kilometru de 
drum, au trebuit să fie dez
rădăcinate. prin explozii, 
mii și mii de buturugi. Ca

lului. Pentru a recupera 
un motocompresor prăbu
șit. doi caporali s-au cu
fundat noaptea la 3 metri 
adincime In lacul Vidraru. 
Pină și denumirile locurilor 
prin care au săpat noul 
drum vorbesc despre cer
bicia munților : „Piatra 
Dracului", „Piatra Albă", 
„Piscul Negru", „Pirîul 
Dracului"... Au lăsat in 
urma lor denumiri noi, 
mărturii ale devotamentu
lui, dirzeniei și eroismului: 
„Poarta geniștilor", „Poarta 
intilnirii"... Două luni s-au 
bătut soldații unei subuni
tăți ca să răpună o singură 
6tincă ce nu se lăsa spartă

u

■ ■■

mari eforturi și prin au
tentice acte de eroism, o 
lucrare inginerească monu
mentală.

Și iată că, în clipa Inau
gurării, vineri 20 septem
brie, la mitingul din uria
șul amfiteatru natural de 
pe platoul lacului Bilea, 
numele celor care s-au 
distins in această grandi
oasă oneră de construcție 
a fost rostit cu solemnitate 
și respect. Răsplătindu-le 
munca eroică, partidul și 
statul nostru le-au conferit 
Înalte distincții. I-am vă
zut primind emoționați, 
din mina președintelui re
publicii, tovarășul Nicolae

Ceaușescu. steluțele de 
„Eroi ai Muncii Socia
liste" ne colonelul Nico
lae Mazilu, pe maiorul in
giner Florea Nccula, pe 
maiorul inginer Constantin 
Vână, pe betonistul-șef 
de brigadă Gheorghe Ior- 
dache.

Reporterul se va referi 
aici la unul din ultimele 
episoade ale epopeii, la ul
timii 887 de metri pe care 
constructorii au fost nevoiți 
să-i sfredelească săpind 
un tunel in cel mai înalt 
masiv muntos.

Minerii pregătiseră ulti
ma explozie. Și. cu emoție, 
s-au retras așteptînd de
tunătura, gata să se repea
dă apoi, prin spărtură, din
colo, să tragă in piept aer 
de pe versantul nordic. 
Dudă explozie însă, n-au 
simțit, cum era de aștep
tat, curentul puternic de 
aer care se creează firesc 
intre două uși deschise. Au 
simțit numai mirosul din- 
totdeauna al explozibilului. 
Au alergat spre frontul 
pușcat. Era întuneric, nici 
o geană de lumină de a- 
fară. Luminînd frontul cu 
lămpile lor de mineri, s-au 
trezit in fața unui zid alb 
de zăpadă. „Nu-1 decit 
zăpadă !" — și-au sous și 
s-au repezit s-o dea deo
parte cu miinile, s-o iz
bească cu umerii. N-au iz
butit. Au adus atunci bețe,

Mlhal CARANFIL
(Continuare în pag.all-a)
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Omenie
Reproducem din scrisoarea 

semnată de Ion Cnstea, din 
B’icvrejti, ffr. Prijoca Dornel 16: 
...A| vrea să aduc ți pe această 
cale cele mai călduroase mulfu- 
miri incaxafoarri cu numărul df 
serviciu 16 015 de pe linia de 
tramvai 30, care mi-a făcut un 
mare serviciu. Intorcindu-mă 
acasă de la întreprindere 
(Trustul de instalafii-moita- 
ic Bucurețti), după o noapte de 
nesomn, am adormit in tram* 
voi ft. ia coborire, mi-am uitat 
servieta in care aveam toate 
artele, un stilou, o pereche de 
ochelari (fără de care nu pot 
lucra) yi foji banii (pentru con
cediu). In aceeași îi, 16015 a 
dat telefon Ia serviciu, de. unde 
am fost anunțat sd mă duc 
să-mi ridic servieta, de la Bi
roul dc obiecte găsite, $i am 
pdsit in ca toate lucrurile pe 
care le aveam, iată de ce o» 
dori sd-i transmit cele mai căl
duroase mulțumiri, deși nu-i 
ytiu numele. decif numărul 
16 015”. De la directorul I.T.B., 
inginer Dumitru Sfoian. am 
aflat câ 16 015 se numește Ioana 
Bugher, că lucrează in această 
calitate de 21 de ani. câ este 
..foarte conștiincioasă fi merită 
evidențiată". Intr-adevăr.

Stejarul 
piramidal

Un stejar piramidal — specie 
extrem de rară in țara noastră 
și exemplar unic in județul 
Botoșani — a fost identificat, 
zilele acestea, de către comisia 
județeană pentru ocrotirea mo
numentelor naturii. Se află pe 
strada M. Kogâlnlceanu din 
Botoșani. înălțimea falnicului 
stejar atinge 18 metri, iar frun
zele $i fructele sale sint de 
2—3 ori mai mici decit ale unui 
confrate obișnuit.

Bușteniif

plimbăreți
— Alo. sectorul de exploatare 

a lemnului Hațeg ? Avem ne
voie urgentă de citeva cami
oane la Orâțtie.

Imediat, citeva camioane au 
pornit spre unitatea de exploa
tare ți industrializare a lemnu
lui de la Orâțtie. Ca niște buni 
gospodari, cei din Hațeg nu 
le-au trimis goale, ci încărcate 
cu bușteni. După ce orățtcnii 
și-au. rezolvat treburile, tot ca 
mste buni gospodari, au trimis 
înapoi camioanele încărcate, 
dar tot cu— buștenii primiți de 
la Hațeg, deși aveau nevoie dc 
ei. Abia ajunși la Hațeg, buște
nii au făcut cale intoarsâ la 
Orățtie, cu trenul. Să mai zică 
cineva că între Hațeg ți Orăș- 
f.e — tur, retur — camioanele 
circulă in... gol.

P.S. Intrucit povestea dc mai 
sus a devenit o practică, fiind 
vorba de bușteni, factorii de 
răspundere nu vor mai sta. poa
te. de... lemn.

AMPLE ACȚIUNI PENTRU PUPUUWIZAREA 
PHBIECTELOR RE PRBGHflM S UIRECTIUE
• Aprobare unanima a comuniștilor și tuturor oamenilor muncii 9 In forme diverse, 
toate mijloacele muncii politico-educative contribuie la însușirea aprofundată a 

istoricelor documente 9 însemnări din experiența organizației de partid 
a municipiului Constanța

Proiectul de Program si proiectul 
de Directive stau la baza unui bo
gat „calendar" de acțiuni politico-e
ducative ale organizațiilor de partid. 
Ca pretutindeni in tară, la Constan
ta — unde ne-am localizat investi
gațiile — se transpun in viață cu
prinzătoare planuri de măsuri me
nite să asigure ca toate formele si 
millnacele propagandei de oartid. ale 
muncii politico-educative si cultura
le să fie subordonate explicării con
ținutului proiectului de Program și 
al proiectului de Directive.

— Tn planul nostru de activitate 
avem un capitol distinct cu privire 
li dezbaterea Programului si Direc
tivelor In organizațiile 
această dată ne 
vom referi Insă 
doar la măsurile 
prevăzute pentru o 
cit mai largă popu
larizare și cunoaș
tere a acestor do
cumente istorice.
In conceperea planului — spu
nea tovarășul Marcel Iliescu, se
cretar al Comitetului municipal de 
partid Constanta, am pornit de la ce
rința ca aprofundarea Programului 
si Directivelor să fie strins legală de 
activitatea specifică a organizațiilor 
dc partid din întreprinderi, șantiere, 
instituții, de la sate, să prileiuiască 
o analiză a acestei activități tocmai 
prin prisma sarcinilor concrete ce 
revin organizațiilor respective. Desi
gur. trebuie relevate deplina aproba
re șl adeziune exprimate de comu
niști. ca si de nemembri de partid 
fată de aceste documente. încă dc la 
publicarea lor. Pretutindeni, așa cum 
s-a evidențiat cu prilejul diferitelor 
adunări ale organizațiilor de partid, 
adunări de dări de seamă și alegeri, 
ele au întrunit acordul unanim și en
tuziast. Considerăm insă că aceasta 
nu ne scutește de sarcina de a asi
gura aprofundarea lor. Înțelegerea și 
însușirea mai temeinică a prevederi
lor lor.

— Vorbind mai concret — continuă 
ideea tovarășul Ioan Popescu, se
cretar al Comitetului municipal Con
stanța, cred câ trebuie să amintim

(Urmare din pag. I)

de partid. De

mAl înfll de acțiunile grupate sub 
genericul „Proiectele de ieri — reali
tățile de azi ; proiectele dc azi — 
realitățile de miine". Prin panouri, 
afișe, diapozitive, dinfilmc ș.a. sint 
înfățișate legătura organică dintre 
prevederile actualului cincinal si cele 
ale cincinalului viitor, creșterile can
titative și calitative, concordanta din
tre aspirații si înfăptuiri. Pentru pri
ma dn'.ă s-au întocmit hărți ale mu
nicipiului. in care sint prezentate la 
scară trecutul apropiat, prezentul si 
perspectiva pe care o deschid docu
mentele ce vor fi adoptate dc Con
gresul al XI-lea al partidului. Ori
cine privește o asemenea hartă poa
te vedea dinamica dezvoltării ramu-

vorbească, prin exemplul realităților 
pe care le trăim, despre politica 
științifică internă și externă a parti
dului, a conducerii sale, despre ma
rile progrese realizate și Tnriuririle 
lor concrete asupra vieții și muncii 
fiecăruia.

SI lată, evocate doar „telegrafic", 
citeva din celelalte manifestări 
Interesante despre care ni s-a 
vorbit : „Gala laureaților" — prin 
forme ale agitației vizuale vor fi 
popularizate înaltele distincții pe 
care le-au obținut diverși fruntași 
din județul și municipiul Constanța 
in decursul anilor, precum și cele mai 
remarcabile fapte ale lor ; totul va 
pleda pentru satisfacțiile muncii șl

echipe, fotografii amatori surprind 
momente sugestive de muncă, de în
trecere. dc atitudini, supun atenției 
si criticii aspecte negative pe care 
„ochiul" aparatului de filmat nu le 
ocolește, organizează ad-hoc expozi
ții in întreprinderi, la sate.

Rei'erindu-se la aceste acțiuni ca 
și la altele, tovarășul Ioan Popescu 
remarca : „La realizarea lor vom 
atrage toate forțele de care dispu
nem, membrii comitetului șl ai bi
roului municipal de partid, toate ca
drele din aparatul de partid .și de 

conducerea organizații- 
masă și obștești. Si

stat, din
lor de ____
totuși nu ne putem limita numai la 
atit. Municipiul ~

rllor industriale reprezentative ale 
municipiului — chimie, transporturi 
maritime, industrie textilă, alimen
tară, industria constructoare de ma
șini. agricultură.

— Au loc. de asemenea — spune 
mal departe tovarășul M. Iliescu — 
intilniri in care activiști de partid si 
de stat, cadre de conducere din e- 
conomia municipiului si județului, 
muncitori de vază ieșiți la pensie 
ș.a. se reîntilnesc cu cei care le-au 
fost tovarăși de muncă, cu tinerii 
Încadrați de curind in colective si 
..parcurg" împreună marile realizări 
din ultimii ani. studiază perspectiva 
ce se prefigurează. De altfel, urmă
rind același scon, sub genericul „Is
toria se scrie sub ochii noștri : o 
scriem noi" sau „Martori si parti
cipant! activi la cele mai grandioase 
file de istoric contemporană" vom 
asigura ca delegații la Congresele IX 
și X ale partidului, la conferințele re
gionale si județene, la cele ale mu
nicipiului din ultimele douâ-trei de
cenii. participant la diferite intilniri 
si consfătuiri, la vizitele frecvente pe 
care le-a întreprins tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în județ și municipiu să

modul cum ea este onorată In so
cietatea noastră. „Ne reintilnirn azi... 
in 198G" — intilniri, simpozioane, co
locvii prin care de pe acum, scru- 
tind viitorul, prin perspectiva preve
derilor proiectului de Program si 
proiectului de Directive, participanții 
îsi dau intilnire cu anul... 1980. Teme 
de dezbateri ? In fața machetei de 
azi — uzina. portul. litoralul, 
cooperativa agricolă de produc
ție la sfirșitul viitorului cinci
nal : fizionomia spirituală a omu
lui nou ; metode ale muncii de 
partid, aie stilului de azi văzute in 
perspectiva perfecționării lor etc. 
„Constanța — nume de rezonanță in 
trecut, prezent și viitor" — convor
biri în întreprinderi, orașe, cartiere, 
așezăminte de cultură, in cadrul că
rora muncitori, arheologi și isto
rici. lucrători din direcția de sta
tistică și direcția muncii, reprezen
tanți ai organizației U.T.C. și ai 
pionierilor, arhitecți, ziariști, socio
logi și psihologi vor ..călători", înso
țiți de date și fapte inedite, pe iti
nerarul de istorie al Constanței. 
„Fotografii amatori văd Constanța in 
acțiune" — constituiți in mai multe

Constanța are 225 000 
de locuitori, adică 
aproape o jumătate 
din populația ju
dețului. Tocmai de 
aceea, vom face 
totul pentru a 
trage in această ac
țiune întreg activul 

municipiului. toate 
domeniul muncii or
al celei dc propa-

a-

de partid al 
forțele din 
ganizatorice, — „ — - . .
gandă sau economice, prevenindu-se 
situația cind de o acțiune de o ase
menea amploare s-ar ocupa doar o 
secție sau alta, doar unii membri ai 
comitetului sau biroului municipal de 
partid. (Cu atit mai mult, de această 
dată, se simte nevoia ca și secțiile 
comitetului județean de partid, asi- 
gurind controlul și îndrumarea mun
cii Ia municipiu, să și ajute efectiv 
la conceperea și organizarea acțiuni
lor — n.a.).

Forul local de partid este intens 
preocupat de a asigura ca populariza
rea și dezbaterea cit mai temeinică și 
mai largă a proiectelor documentelor 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului să constituie un nou prilej de 
mobilizare a tuturor oamenilor 
muncii din municipiu pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de termen, 
de sporire a combativității revoluțio
nare față de neajunsuri, de dezvoltare 
a conștiinței socialiste a maselor și 
creștere a răspunderii comuniste.

Cousîanîîn MORARU

Noul hotel din Oradea (Arhitect Vladimir IONESCU)

SĂNĂTATEA ÎNMII ESTE
ÎN MÎIN1LE

„Autorul" 
de romane 
polițiste

Ne scrie procurorul-șef Mir
cea Pașca, de la Procuratura din 
Mediaș : «în meseria mea am 
avat de-a face cu destui escroci, 
care Încercau să-i inducă in e- 
roare pe anchetatori, dar modul 
In care a procedat un anume 
K. Kalman din Mediaș cred că 
i-a Întrecut pe toți. La întreba
rea : ,.De ce i-ați sustras ges
tionarei centrului de piine nr. 3 
din localitate banii proveniți din 
încasări ?“. Kalman a răspuns 
imperturbabil : ..Am conceput 
acțiunea unui roman polițist cu 
totul și cu totul original, și am 
vrut să văd pe pielea mea cum 
se va comporta viitorul perso
naj al cărții mele“. In încheiere, 
vă informez că, pină una, alta, 
..autorul- a fost trimis, pentru 
doi ani și jumătate, să „medi
teze- nu atit la... romanul sau, 
cit la comportarea viitoare».

De la viteza 
excesivă

Confundind șoseaua aglomera
tă cu un traseu de curse. L. Ion 
d:n Cluj (strada Cojocnei nr. 
25) circula pe motocicleta 
46—Cj—l 087 cu o viteză ame
țitoare pe ruta Surduc—Jibou, 
din județul Sălaj. La un mo
ment dat, nemaiputind-o stâpi- 
ni. motocicleta a lovit o călă
toare, Rozalia Pop, rănind-o 
grav, după care, dezechilibrat, 
motociclistul a intrat in plin in 
tractorul 41—Sj—l 637. care cir
cula din sens opus. Cursa s-a 
terminat aici. Motociclistul a 
decedat pe loc.

Gheorghiță -

lopeți. Și au tot înaintat in 
peretele de zăpadă. Un me
tru, doi metri... Exasperat, 
cuprins de dorul de a se ve
dea dincolo, șeful de briga
dă Pompei Mareea s-a re
pezit in zăpadă, a scurmat 
cu miinile. a împins cu 
capul, și. în cele din ur
mă. a simțit aerul tare și 
lumina „de dincolo"... Zidul 
de zăpadă avea șase metri. 
Nu lăsase să treacă din
colo nici explozia și nici 
măcar sunetul ei. Omul da, 
omul a putut să răzbată.

După ce toți cei din tu
nel au ieșit la lumina zilei, 
in plin soare, lumina și 
aerul de aici de pe malul 
lacului Bilei li s-a părut... 
E greu de spus cum au 
văzut lumina aceea și cum 
au respirat acel aer oame
nii care, ca să poată ajun
ge pină aici și ca să poată 
trăi această clipă, șl-au 
săpat drum prin adincul 
muntelui timp de un an și 
jumătate.

— Am sosit aici in sep
tembrie 1972, însoțit de o 
echipă cu care lucrasem la 
hidrocentrala de pe Argeș 
— povestește inginerul Ion 
Gogu, șeful de lot. A- 
veam doi șefi de brigadă 
pe care ii cunoșteam foar
te bine, Pompei Mareea șl 
Pavel Mihai, precum și 
maiștrii Simion Gheață, 
Dumitru Radu, Dumitru 
Vilcea. Dar abia ne-am in
stalat, abia am început să 
atacăm primele lucrări că, 
iată, vremea aspră a mun
ților — aici, la peste 2 000 
de metri altitudine — a ți
nut să ne „avertizeze". La

20 octombrie s-a năpustit 
asupra noastră primul vis
col. Aici viscolul este ceva 
înspăimântător... O zi. două, 
oamenii s-au luptat cum au 
putut. Apoi nervii unora 
au inceput să cedeze. Au 
venit să-mi spună că ei 
pleacă... Dacă acum, in oc
tombrie, e așa, ce va fi la 
iarnă ?

I-am adunat pe toți în 
sala cantinei și, împreună

colul ? O zi, două... Apoi 
ne vom apuca din nou de 
lucru... Și-acum, cine vrea 
să plece, să ridice mina !“ 
Nimeni n-a schițat un gest. 
A venit apoi al doilea vis
col. și al treilea, și al pa
trulea... încetul cu încetul 
ne-am obișnuit.

Comunicam prin radio. 
Era singura noastră legătură 
cu restul lumii. Caietul de 
radiograme e un adevărat

cu maistrul Gheață, secre
tarul organizației de partid, 
le-am vorbit. Argumente 
nu prea aveam. Afară vis
colul zgilțiia de trei zile 
ferestrele, nu se mai ve
dea nimic, eram suspen
dați intre cer și pămint, ca 
un transatlantic cuprins de 
taifun. Le-am spus : „Nu 
putem să ținem pe nimeni 
cu forța. Sigur că fiecare 
e liber să hotărască ce 
vrea. Și totuși, am venit 
aici cu toții hotăriți să du
cem pină la capăt o treabă 
grea și importantă. E oare 
in firea noastră 6ă cedăm 
la primul obstacol ? Noi, 
toți cei de față, am mai 
trecut prin momente grele. 
Amintiți-vă de galeria.de 
la Vilsan, de tunelul de 
aducțiune... Cred că unii 
dintre noi s-au grăbit... Cit 
poate să mai dureze vis-

foman pentru cine știe să-1 
citească printre rinduri. 
„20.1.1974. La orele 9,00 
s-a întrerupt rețeaua elec
trică intre tunel și colonie. 
Viscolul continuă. Am por
nit cu greu stația pentru 
încălzit. Pentru miine, tri
miteți cu orice preț doi e- 
lectricienl". Apoi : „Lucrul 
în tunel s-a întrerupt. Cad 
avalanșe. Nu putem ajunge 
la tunel. Viscolul și nin
soarea continuă". Apoi, 
intr-o noapte : „Viscolul 
s-a intensificat. E periculos 
să se lucreze cu buldozerul 
la deszăpezire. Vom încerca 
totuși reluarea lucrului". 
Apoi : „Minerii din schim
bul de noapte au reușit să 
ajungă, printre avalanșe, 
pină in colonie. Ne-au co
municat că n-au putut 
pușca pentru că o avalanșă 
a astupat gura tunelului și

au rămas fără aerisire. 
Abia in zori au putut ieși".

La 21 ianuarie 1973 o 
avalanșă ne-a distrus sta
ția de compresoare. Un 
compresor a fost mă
turat pur și simplu și a- 
runcat in hăuri. Cu greu 
— și numai după mult 
timp — l-am recuperat. 
Trei săptămini ne-au tre
buit ca să refacem stația. 
Ca s-o punem la adăpost 
am mutat-o în tunel. După 
viscolul din decembrie 1973, 
cei de jos, de la grupul de 
șantiere al „Energocon- 
strucției", de care aparți
nem, au vrut să ne intre- 
rupă, ne-au somat să pă
răsim lucrul. Am protestat. 
De data asta au protestat 
chiar acel dintre mineri 
care cu un an in urmă se 
speriaseră și au vrut să 
plece.

Cei aproape 70 de oa
meni au terminat tunelul 
victorioși — nu in doi ani 
cit se prevăzuse, ci intr-un 
an și jumătate. La cel mai 
mic preț de cost posibil. Și 
au doborît orice record de 
înaintare pe o galerie de 
mină cu un profil asemă
nător : 104 metri liniari pe 
lună. Recorduri ? Cel mai 
însemnat este, desigur, re
cordul de dirzenie.

Transfăgărășanul a In
trat in noua geogra
fie a patriei ca cel mal 
frumos și mai spectaculos 
drum turistic. Pe serpenti
nele și pe viaductele sale, 
pe fișia săpată in stinci 
deasupra hăurilor, inima 
îngheață de fiorul înălțimi
lor, de ineîntare.

Și se înalță. în noi, un 
sentiment de mindrie. Vedere de la Poiana Brașov

Bolile cardiovasculare constituie o 
problemă de sănătate publică. Ele 
reprezintă in multe părți ale lumii 
prima cauză de deces, avind o maro 
răspindire. un puternic caracter in- 
validant și definind o pondere În
semnată In totalul zilelor de inca
pacitate temporară de muncă. Caro 
sint proporțiile problemei, ce se 
desprinde din studiile efectuate, ce 
trebuie să știe fiecare cetățean despre 
posibilitățile proprii de a-șl feri 
inima de îmbolnăvire ? — acestea 
au fost principalele teme ale con
vorbirii cu dr. loan Orha, șeful ser
viciului de cardiologie preventivă și 
reabilitare la stația-pilot a Organi
zației Mondiale de Sănătate ce func
ționează in cadrul ASCAR.

— După cum se știe, în țările dez
voltate bolile cardiovasculare au de
venit in ultimul timp una din pro
blemele de bază ale medicinii și, in 
general, ale societății contemporane. 
Ele reprezintă principalul factor de 
mortalitate, înaintea cancerului sau 
altor maladii. Pagubele produse de 
explozia de in
validități provo- 
cate de aceste 
boli se ridică la 
1—2% din pro
dusul national 
brut al țârilor 
dezvoltate. In S.U.A. absentele de la 
muncă datorate bolilor cardiovascula
re aduc pagube imense: spre exemplu, 
de aproximativ 15—20 miliarde de do
lari in 1967. Dacă se adaugă costul 
asistenței medicale, cheltuielile de 
asigurări sociale — se pot Înțelege 
dimensiunile problemei. Pe drept 
cuvint, aceste boli au fost apreciate 
drept unul din cele mai devastatoare 
flageluri din istoria omenirii.

— Care-i situația la noi ?
— Tendințele se încadrează, în ge

neral. in liniile de evoluție pe plan 
mondial, specifice societății moder
ne. Dacă in anii 1930—1938 pe primul 
plan se situa mortalitatea prin boli 
infecțioase — peste 50 la sută, iar 
la boli cardiovasculare nu depășea 
10—12 Ia sută, in perioada de după 
1965 situația s-a inversat, bolile car
diovasculare dind peste 45 la sută 
din mortalitatea generală. Este foarte 
important de reținut faptul că aceste 
boli afectează și oameni aflați sub 
vîrsta de 50—60 de ani. Dar nu stăm 
cu brațele încrucișate in fața acestui 
fenomen. La noi, combaterea și pre
venirea bolilor cardiovasculare sint 
o preocupare prioritară in domeniul 
ocrotirii sănătății. Statul a organizat 
și dotat in mod corespunzător re
țeaua noastră de specialitate ; pe a- 
ceastă linie se desfășoară ample cer
cetări și studii proprii, care se îm
bină cu o largă colaborare interna
țională.

— Ce boli cardiovasculare sint mai 
răspindite ?

— Pe primul loc al răspindlril și 
al consecințelor negative asupra să
nătății individului se situează atero- 
scleroza și hipertensiunea arterială 
care — cu complicațiile lor cardiace, 
cerebrale, renale, periferice — sint 
responsabile de peste 70% din tota
lul cazurilor de îmbolnăviri cardio
vasculare. In al doilea rînd, se si
tuează reumatismul articular acut — 
cu repercusiunile sale cardiovascula
re. Urmează apoi consecințele car
diace ale unor afecțiuni bronho- 
pulmonare. a căror frecventă crește 
in zonele de urbanizare și industria
lizare cu poluare intensă. De ase
menea, nu poate fi trecută cu ve
derea categoria bolilor cardiovascu
lare congenitale — rezolvabile, mai 
ales, pe cale chirurgicală.

— Care sint factorii de risc ? Cum 
pot fi prevenite bolile cardiovascu
lare ?

— Cei mai mulți dintre noi, aproa
pe toți aș spune, considerăm drept

FIECĂRUIA
logic, rațional și necesar să facem 
revizia periodică a. automobilului, 
dar foarte puțini ‘sint aceia care 
se gindcsc la faptul că și ma
șinăria umană, pentru o bună func
ționare și utilizare, necesită un con
trol periodic și intervenția specia
liștilor. „N-am nimic. Mâ simt să
nătos tun. De ce să mă duc la doc
tor ?“ — spun mulți, in timp ce nu
meroși factori de risc ii pindesc 
peste tot si pot deteriora organismul 
pe nesimțite, cu efecte negative tar
dive.

Deoarece nu este cazul să preve
nim doar cardiopatia ischemică și 
hipertensiunea arterială, ci toate bo
lile cardiovasculare, vom aminti de 
necesitatea de a ne feri sau trata 
In mod corespunzător infecțiile, mal 
ales cele amigdaliene. dentare și ale 
căilor respiratorii — la copii, bătrini, 
debili — infecții care, repetate și 
netratate corect, slăbesc rezistenta 
organismului și modifică reactivita
tea lui, ceea ce poate duce Ia com
plicații cardiovasculare (leziuni de

tir» reumatic — 
sau cord pulmo
nar cronic).

Este necesar 
să dăm atentia 
cuvenită modu
lui rațional de 

viată. în cadrul căruia să se evite 
abuzurile de alimentație, consumul 
excesiv de grăsimi de origine ani
mală sau glucide (dulciuri, făinoa
se) si sedentarismul exagerat — 
care reprezintă cei mai impor
tant! factori de risc pentru apa
riția obezității, aterosclerozei, hi
pertensiunii. diabetului zaharat Un 
alt factor maior de risc îl re
prezintă fumatul : deși in repetate 
rinduri presa a atras atentia asu
pra nocivității fumatului, numărul 
fumătorilor este in creștere. De 
aceea, subliniem : nu există țigară 
mai mult sau mai puțin nocivă, toate 
sint foarte dăunătoare. In același con
text. trebuie amintit, abuzul de ca
fea și alcool care dăunează în mod 
indiscutabil asupra funcției si inte
grității aparatului cardiovascular. 
In fine, trebuie să fie luată in con
siderare și viața extrem de agitată ; 
nimeni nu tăgăduiește influența ne
gativă a încordării psihice îndelun
gate asupra sistemului cardiovascu
lar. Or, nu atit intensitatea solicitării 
psihice, cit mai ales caracterul dezor
donat al activității, absenta respectă
rii unei alternanțe fiziologice cores
punzătoare intre muncă și repaos, 
utilizarea nerațională a timpului liber, 
lipsa de planificare in organizarea 
muncii au drept urmare îmbolnăviri 
ale aparatului cardiovascular.

Se ridică, in mod firesc. Întreba
rea dacă aceste boli cronice cu con
secințe atit de negative și dăunătoare 
asupra individului, dar și a colectivi
tății, pot fi controlate, combătute, 
prevenite. Rezultatele a numeroase 
studii făcute in diverse părți ale lu
mii. inclusiv in țara noastră, oferă 
perspective optimiste in această di
recție. Altfel spus. este necesară 
participarea activă și conștientă a 
fiecăruia dintre noi la supraveghe
rea si întreținerea sănătății noastre, 
prezentarea la controale periodice de 
sănătate, luarea măsurilor pentru 
evitarea factorilor de risc și înlătura
rea acțiunii lor nocive, respectarea 
indicațiilor medicale. Să nu uităm că 
o boală corect îngrijită intr-o pe
rioadă incipientă poate fi aproape 
totdeauna total vindecată, iar res
pectarea unul mod rațional de viață 
și muncă reprezintă cea mai sigură 
cale pentru prevenirea îmbolnăviri
lor 'cronice.

Convorbire consemnata de 
AI. PLĂ1EȘU

gmUl șCvIatâ Wio&O
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Revizori 
sau scribi ?

„autoservit"
Merglnd la magazinul cu au

toservire din apropierea locuin
ței (bloc 13 B, ap. 38), Stan 
Gheorghiță din Buzău și-a cu
les mărfurile din rafturi, le-a 
pus in coș, a plătit, dar cind 
să plece i s-a cerut să achite 
și sticla de coniac „Milcov**, as
cunsă in servietă. Chemat la 
fața locului, lucrătorul de mili
ție Petre Constantin a încheiat 
procesul verbal de rigoare și 
l-a invitat pe făptaș să-1 ur
meze. Spre stupefacția tuturor 
celor prezenți, acesta a consem
nat in procesul verbal, negru 
pe alb : „întrucit sint In stare 
dc ebrietate, nu pol să semnez-. 
După care, tot negru pe alb, 
și-a semnat cele scrise — și în
că foarte citeț : Stan Gheorghi
ță. Acum plătește pe trezie.

Rubricâ redoctatâ de
Petre POPA
fi corespondenții „Sc’mteir

I
J

Se spune că hoțul neprins e negustor 
cinstit. La fel se spunea și despre fostul 
gestionar al raionului de stofe din cadrul 
magazinului „Universal" Oradea, Dumitru 
Moș, Toată lumea din magazin știa că ceva 
e In neregulă cu D. M. Prea des era văzut 
pe la che*furi cu diverse „prietene" si 
..prieteni" ; dacă nu era la chefuri era ple
cat in excursii de tot felul. Ca să nu mal 
vorbim de reclamațiile, abundente in ulti
mul timp, pe care mai marii magazinului 
I- primeau din partea unor cumpărători 
cum că M. D. le-a vindut marfă de calita
te inferioară la prețuri superioare. Dar 
toate acestea erau trecute pe planul al 
doilea, din moment ce respectivul gestio
nar ieșise bine, la toate inventarele. Si. 
dintr-odată. surpriză : la ultimul inventar. 
M. D. a ieșit cu un plus in gestiune de 
peste 20 000 lei. „Măi să fie. Mitică al 
nostru e descurcăreț, nu glumă", și-au zis 
șefii lui. Dar n-au apucat să-și termine 
de exprimat toată admirația față de Mi
tică. că a urmat o nouă supriză : la o 
cercetare mai atentă s-a văzut că plusul 
nu era decit o... parte din paguba de peste 
135 000 lei pe care M. D. o crease in ges
tiune. Cum ajunsese paguba să devină 

„plus" a explicat foarte convingător chiar 
fostul negustor in fața Instanței :

— De citi va ani. la fiecare inventar dic
tam revizorilor prețuri $i cantități de 
mărfuri mult mai mari decit cele reale... 
Știți, eram crezut pe cuvlnt, fără ca cineva 
să mă verifice...

Acum, cind misterul a fost lămurit în
X________ ____________

ceea ce-l privește pe fostul negustor „cin
stit". mai rămine ca forul ierarhic al res
pectivului magazin bihorefân să lămurească 
un alt mister — revizorii care au înscris cu 
atita sîrguință in sariptele contabile misti
ficările lui Duniitru Moș pe ce post sint 
trecuți in schemă : revizori sau... scribi ?

Subalterni 
de ocazie

Eugen Anicâi era șeful unui șantier al 
fostei cooperative județene de construcții 
„Prestarea"-Ilfov. Văzind dumnealui hăr
nicia subalternilor — care devansaseră lu
crările prevăzute în grafic — s-a gindit să 
tragă profituri personale din rezultatele 
bune obținute de lucrători. Ca atare, „a 
făcut rost" de vreo șase persoane pe care 
le-a pontat fictiv și le-a trecut pe statele 
de plată. In felul acesta, sume impor
tante au intrat in buzunarul lui E. A. prin 
intermediul celor șase ; intre altele, fie 
sous, aceștia nici măcar nu știau unde se 
află șantierul.

— Onorată instanță, nu-i nici o ilegali
tate. Lucrările au fost executate, dar de 
alte persoane, pe care nu le puteam trece 
pe state, deoarece erau de la alte între
prinderi. Cej șase băieți ridicau banii, mi-i 
dădeau mie. iar eu ii dădeam celor care 
executaseră lucrările.

— Și cine sint acești executanți cărora 
dumneata le plăteai pe căi ocolite ?

— Nu știu, că nici nu-1 cunosc...
— Cum așa ? !

— Păi... ii recrutasem din piață...
Așadar, ca la piață : La profitul, nea

mule !...

„Cinstea" 
din necinste

Asupra faptelor proprlu-zise urmează 
să se pronunțe justiția. întrebarea este 
insă alta : de undo obiceiul de a împărți 
„atenții" și „recompense", de a dijmui a- 
verea obștească in numele unor „servicii" 
care nu sint altceva decit firești și ele
mentare obligații de serviciu ?

— Și dumneata, vechi lucrător In co
merț. nu te-ai gindit că e ceva suspect 
la mijloc ? De unde să aibă un distribuitor 
de marfă atita cantitate — 500 kg de za
hăr. așa-zis. in plus ?

Contrar așteptărilor. întrebarea magis
tratului nu-1 descumpănește ne Alcxe Ra
dulescu, fost gestionar la I.C.L. Alimen
tara. sectorul 6. Se află in fața instanței 
fiindcă a primit și pus in vinzare (evi
dent. nu fără interese de natură pecu
niară), in magazinul ce-l gestiona, măr
furile sustrase de Eugenia Beghean, fostă 
distribuitoare la depozitul Rahova. Mai 
iutii 500 kg de zahăr, pe urmă sticle cu 
ulei... Și nu una. nu zece, ci o mașină în
treagă : in final 3 <330 de sticle !

— Cum adică, de unde să aibă un dis
tribuitor plusuri ? Nu m-am mirat de 
unde să aibă zahăr în plus fiindcă dlstri- 
buitoarea mi-a zis că-1 are de la clienții 
pe care-i aproviziona. Primit de la ei 
drept „cinste", că n-aveau cum să-i dea 
banii...

— „Drept cinste" ? 1
— Adică să-l cinstească cu ceva pe dis

tribuitor că le-a adus marfă... Că altfel, 
dacă nu te are la ochi buni, te „sare" 
cind aduce marfă, zice că n-are. te duce 
cu vorba... Eu. știind acest obicei, că fie
care unitate ii lasă ceva și distribuitorului, 
am crezut-o... Nu m-am gindit că e vorba 
de sustragere.

...Exact : de unde să fi cunoscut servia
bilul gestionar proveniența mărfii clan
destine. de vreme ce intrase in tradiție un 
atit de pernicios sistem de relații ?...

Paza rea
și primejdia... 
posturilor fixe

La rubrica noastră din 21 iulie a.c. a 
apărut materialul intitulat „Ce-au păzit 
paznicii in care se relata despre sus
tragerea repetată, și in cantități conside
rabilei dc bunuri de la întreprinderea 
produse lemn mobilă din București. Adre
sam conducerii întreprinderii întrebarea 
de mai sus. Recent, la redacție ne-a sosit 
un răspuns al respectivei întreprinderi — 
semnat, după toate aparențele, de directo
rul Ing. A. Petrescu — surprinzător de 
sărac in privința cuvenitelor învățăminte 
pe care ne-am fi așteptat să le tragă 
factorii responsabili. Nu ni se spune nimic 
despre faptul că un întreg circuit de pro
ducție — desfacere n-a remarcat, ani în 
șir, nici o pngubă, nu ni se spune o vorbă 
despre reacția firească, de dezaprobare și 
combatere pe care trebuie s-o declanșeze 
o asemenea pagubă in avutul unității. In 
schimb, după ce se face o amplă descriere 
a „tehnicii" prin care s-au comis sustra
gerile amintite și se expun felurite consi
derații asupra ineficientei sistemului de 
pază al întreprinderii, către finalul răs
punsului se conchide : „De asemeni, con

siderăm că nu se poate reține vreo culpă 
in sarcina celor trei paznici care Înca
drează cele trei posturi fixe de pază ale 
întreprinderii, intrucit ei aveau un consemn 
obligatoriu de respectat și nu aveau drep
tul să-și părăsească postul, avind in vedere 
că obiectivele ce le erau încredințate erau 
magazii și depozite mari, conținind im
portante valori materiale destinate proce
sului de producție al unității".

Cu alte cuvinte, paznicii au avut ca sar
cină să păzească... posturile fixe. Și bu
nurile întreprinderii cine le păzește ?

Din caietul 
grefierului

„Nu-mi aduc aminte cu precizie cit timp 
am lucrat, dar pot să declar cu certitudi
ne că la nici o întreprindere n-am stat 
mai mult de o lună din pricină că n-aveam 
timp să mă acomodez cu noii colegi...".

(Din declarațiile lui Nicolae Bralu 
dosarul nr. 4353/1974, aflat pe rol la 
Judecătoria sectorului 6).

„Faptul că am pătruns în acel autoturism 
nu înseamnă că am vrut să-1 fur. ci este 
numai rezultatul unei coincidențe : eu am 
crezut sincer că e- vorba de un taxime
tru"...

(Cum „arată", in versiune proprie», 
pătrunderea prin efracție într-un au. 
toturlsm. a lui Gavrilă Badea din 
Constanța. Dosarul nr. 1707/1974, Tri
bunalul județean Constanța).

Dinu POPESCU
Emil MARINACHE

galeria.de
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Vizita președintelui Liberiei, Cronica zilei Deschiderea „Zilelor culturii

R. D. Germane44
Brrj-dintrie R^ublldi I.ib-ru». 

Willi..m Tplb'rt jr. și-a Inch. I. i 
simbătii vizita pe liloralul românesc 
«1 Mâni Negre.

La pleeere. nr aeroportul ..Mihail 
Korjlnlrcanu". erau nrezenți V,<«■ 
Vilcu, vicepreședinte al Conciliului 
d" Stal, președintele Cnmlletulnl 
executiv al Consiliului nopvlir iu- 
detcan Constanța. Petre Nicolae. 
primarul municipiului Constanța, alte 
p-noane oficiale.

în continuarea vizitei sale oficiale 
In Republica Socialistă România, 
f'-ful statului ltbon.m a pleca’ intr-o 
CuAtaHe pe Valea Prahovei ptnft la 
Predeal, unde i-a fost rezervată re- 
tpdința.

vremea
Ieri in tară : Vremea s-a menținut 

caldă, cu cerul variabil, mai mult 
noros in vestul si nordul tării. Ducă- 
amiaza. local in Banat, a plouat. 
Viatul a suflat slab cină la potrivit, 
cu intensificări in sudul Banatului. 
Temperatura acrului la ora 14 oscila 
Intre 20 grade la Intorsura Buzăului, 
Joseni si Suiina si 28 grade la Bucu- 
roșii si Giurgiu. In București : Vre-

!• SPQRT*SPORȚ>SPORT*SPORT<SPQRȚ>SPORȚ>

FOTBAL Azi în Ca pi fa id

Noi meciuri de pregătire 
ale loturilor reprezentative

Foarte apropiatul debut al echipei 
noastre representative in prelimi
nariile campionatului european (luna 
viitoare, cu Danemarca) face ca 
• ■ 8 mai
exact spus definitivarea formulei de 
echipă, sâ devină mai acute. Reuniți, 
in majoritare. de citeva zile pentru 
o pregătire comună, membrii lotu
lui național sint azi gata pentru o 
ultimă verificare in vederea meciu
lui amical de miercuri, de la Sofia, 
cu echipa Bulgariei.

Incepind de la ora 18. Iotul A in- 
tilncșie. pe stadionul „23 August" 
din Capitală, lotul de tineret (jucă
tor; pină in 23 de ani). Va fi. de 
fapt, o partidă-școaîâ, in timpul 
căreia antrenorii vor avea posibili
tatea să intervină pentru „atențio
nările" și ..retușurile" necesare. Ori- 
eflm, meciul de azi de Pe „23 Au
gust" $e anunță interesant, urmir.d 
să dea citeva răspunsuri asupra ti
tularizării pe posturile pentru care 
antrenorii Valentin Slânescu și Ro
bert Cosmoc baulă de mult o solu-' 
țib cit mai fericită.

Din cei 17 jucători ai lotului A.
pentru azi 1:ipsese — folosirea lor
fiind incertă și in meciul de la So-
La — doi titulari : Lucescu și D. I. D.

IN CITEVA RINDURI
BOX — în semifinalele turneului 

internațional de la Ostrava, la cate
goria pană, Gheorghe Ciochină a 
ciștigat la puncte intilnirea cu so
vieticul Korotaev. La semiușoară, 
cehoslovacul V. Ondrzej l-a întrecut 
la puncte pe Anton Petre.

HALTERE — La Manilla au înce
put întrecerile celui de-al 23-lea cam
pionat mondial de haltere. Primul 
titlu de camp;on al lumii a fost cu
cerit de iranianul Mohammad Nassiri, 
învingător la categoria muscă cu un 
total de 2-32.500 kg (100 kg plus 
132.500 kg). Medalia de argint a re
venit lui Gyorgy Koszegi (Ungaria) 
— 230 kg., iar cea de bror.z japone
zului Takeshi Horikoshi — 227.503 kg. 
Din a patra încercare. Takeshi Ho
rikoshi a stabilit un nou record mon
dial ia stilul „smuls" : 106.500 kg. Ve
chiul record ii aparținea cu 105,500 kg.

FOTBAL • Federația scoțiană de 
fotbal și-a sărbătorit anul acesta 
centenarul. Foarte popular in Scoția, 
jocul de fotbal se menține in frun
tea sporturilor practicate la Glasgow, 
Dundee și in alte orașe. înaintea pri
mului război mondial. ..Hamoden 
Park" (din Glasgow), cu cele peste 
100 000 de locuri, a fost cel mai mare

(Urmare din pap. I)

constatărilor si indicațiilor secre
tarului general al partidului refe
ritoare la modalitățile de perfec
ționare a organizării producției și 
a muncii, obținerea unei eficiente 
economice superioare, ridicarea ni
velului calitativ si îmbunătățirea 
performantelor tehnice ale produ
selor. deplina valorificare a rezer
velor interne ale producției, redu
cerea cheltuielilor materiale de 
producție.

Orientări de deosebită importan
tă au fost trasate In cursul vizitei 
cu privire la modul in care orga
nizațiile de partid trebuie să asi
gure pregătirea politico-organizato- 
ricâ a Congresului al XI-lea. Im
primarea unui accentuat spirit cri
tic si autocritic adunărilor si confe
rințelor de partid, asigurarea carac
terului concret al dezbaterii docu
mentelor Congresului. înalta exi
gentă in alegerea membrilor orga
nelor de partid, ca și a delegărilor 
la Congres — toate aceste Indica
ții au ca numitor comun creșterea 
spiritului de răspundere si a com
bativității revoluționare a comu
niștilor. condiție esențială pentru 
ca fiecare organizație de partid să 
acționeze ca forță dinamizatoare a 
colecîivului respectiv, să-și Întă
rească rolul conducător in vede
rea îndeplinirii exemplare a sarci
nilor ce-i vor reveni din Program 
Si Directive.

In mod pregnant a fost sublini
ată necesitatea intensificării activi
tății politico-educative, căci numai 
prin dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, prin ridi
carea continuă a nivelului lor d< 
pregătire profesionali, științifică si 
politică se poate asigura realizarea 
vastului program de transformare 

în accvtft nouă rtană n vizitei 
•ala. înaltul oaspete a fost Însoțit de 
Ion Pâțan, vtcepnm-ministru al gu
vernului. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economico interna- 
I male, «i de Constantin Stâtcscu, 
(••creț-mii Consiliului de Stat.

Lai intrarea in județul Brașov, pre
ședintele Republicii Liberia a fost In- 
limoinat de Romul Radu, nrlm-vlco- 
pr<-f dinte al consiliului popular ju- 
dețean, Gheorghe Matei, 6ecretar al 
Conciliului județean al Frontului 
Vnliății Socialiste, de alte oficiali
tăți locale.

(Agcrpres)

probabil pentru zilele de

tom a fost caldă si frumoasă, cu 
cerul mal mult senin. Temperatura 
maximă a fost de 27 grade.

Timpii) _______ „____ _____ ___
23. 21 și 25 septembrie. In (ară : Ce
rul va fi variabil, mal mult noros. 
in crima parte a intervalului, cind 
si Ploile vor fi mai frecvente. Vini 
moderat cu intensificări de scurtă 
durată. Temperatura in scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse intre 6 si 12 
grade, iar maximele intre 14 și 22 
grade. în București : Cnr temporar 
noros. Ploaie de scurtă durată. Vint 
moderat. Temperatura in scădere 
ușoară.

Ceorgescu. Desigur, un handicap 
mare pentru întreaga echipă, mai 
ales pentru linia de atac. înaintarea 
va conta deci pe Troi. Kun. Iordă- 
nescu și Marcu. în poartă, doi can
didați : Râducanu și Iorgulcscu. Li
nia de fundași contează pe patru 
din următorii șase jucători : Che
ra n. Antonescu. Sătmâreanu II. Do- 
brău. Anghelini și Deleanu. La mij
loc — Dumitru. Dinu sau Beldeanu.

Lotul de tineret are. la rindu-i, 
in vedere un meci amical, tot 
miercuri — La Varșovia, cu echipa 
similară a Poloniei. Antrenorii C. 
Drăgușin și I. Nunweiller contează 
pc : Jivan și Bathori I (portari). 
Porațchi. Cazan. G. Sandu. Grigore, 
Lucpță (fundași). Dumitriu IV. Ră- 
dulescu. Ion Ion. Bathori II (mij- 
loeași). Atodiresei. Crișan. Năstase, 
Chihaia. Hei vei (atacanți). plus 
Mulțescu. bineînțeles, care se va 
alătura lotului astă-searâ.

Tot astăzi, un „matineu fotbalis
tic" care, .credem, merita.’ afenjie ': 
lotul'dd tineret (sub 21 ăriî) ’susține’ 
un meci de antrenament ...........
Sportul studențesc, pe 
..Politehnica", de 1a ora 

cu "echipa 
stadionul

10.30.

CU

stadion din lume. La meciul Scoția— 
Anglia din anul 1937 au asistat 
149 000 de spectatori, record doborit 
doar la „Maracana" din Rio de Ja
neiro in timpul Campionatului mon
dial din 1950. Federația scoțiană a 
înființat prima școală de antrenori 
de fotbal in anul 1924. ® In etapa de 
ieri a campionatului scoțian de 
fotbal, echipa Dundee United, ad
versara formației Jiul Petroșani in 
„Cupa cupelor", a pierdut cu 0—3 
partida susținută in deplasare 
Hibernian.

TIR — Uniunea internațională de 
tir. întrunită Ia Thun (Elveția), a 
primit ca membră a acestui for 
sportiv Federația de tir din R. P. 
Chineză. In același timp. Federația 
Taiwanului a fost exclusă din U.I.T.

ȘAH. — Intrerup-tâ la mutarea a 
44-a. cea de-a treia partidă dintre 
marii maeștri sovietici Anatoli Kar
pov și Viktor Korcinni. care-și dis
pută la Moscova finala turneului 
candidațiior la titlul mondial de 
$ah. s-a încheiat remiză la mutarea 
a 58-a. în prezent, scorul meciului 
este 1—0 pentru Anatoli Karpov. 
Cea de-a patra partidă, in care 
Karpov va juca cu piesele albe, se 
dispută’ astăzi.

revoluționară a societății. Un în
dreptar permanent pentru fiecare 
organizație de Dartid. pentru toate 
organizațiile de masă si obștești 
trebuie să-1 constituie îndemnul se
cretarului ceneral al partidului : 
„Odată cu ridicarea nivelului teh
nic al mașinilor trebuie să ne o- 
cupăm de ridicarea conștiinței fie
căruia... Să devenim noi înșine oa
meni noi. Trebuie să făurim un om 
înaintat, in stare să creeze orice 
mașina, dar mai cu seamă să fău
rească o lume nouă — orinduirea 
comunistă !*'

Si cu acest prilej a fost amplu 
și pregnant c-xprimatâ concepția 
partidului nostru privind îmbinarea 
armonioasă a patriotismului si in
ternaționalismului. unitatea organi
că a sarcinilor naționale si inter
naționale. în acest spirit s-a mani
festat sentimentul de îndreptățită 
satisfacție că înfăptuirea prevede
rilor documentelor Congresului al 
XI-lea. înaintarea României ne ca
lea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltat- si a comu
nismului vor asigura amplifi
carea considerabilă a contribuției 
aduse de țara noastră la creșterea 
forței și prestigiului socialismului 
pe plan mondial, la crearea unei 
lumi mai bune și ' J “ 
promovarea unei r------
pace și colaborare internațională.

Cu fruntea sus. luminată de per
spectivele insorite ale viitorului, cu 
hotărî rea fermă de a nu precupeți 
nici un efort pentru făurirea pro
priei bunăstări. pentru victoria 
cauzei socialismului si păcii, par- 
t.dul și poporul pășesc ..uniți in 
cuget si simțiri" spre marele forum 
al comuniștilor — Congresul al XI- 
lea. marele arhitect al edificării ce
lei mai înaintate orinduiri sociale 
oe pămintul României.

mai drepte, la 
politici noi. de

Miniștri] lnvătămlntulul si nrtclor 
al Austriei. Fred Slnowatz, și-a în
cheiat vizita in Republica Socialistă 
România. In cursul vizitei, ministrul 
austriac a avut întrevederi la Mlnis- 
h rul Educ-.ției șl invftțămintuhii, in 
cadrul cărora s-a făcut un schimb 
de experiență in problemele invă- 
tâmintului din cole două lâri sl s-a 
exprimat dorința do a se dezvolta 
relațiile bilaterale in acest domeniu. 
Do asemenea, ministrul austriac a 
vizitat unilMi de Invătftmint. arfă și 
cultura din Bucuroșii. Sibiu si Bra-

La plecarea din Iară, oaspetele a 
fost condus do Paul Niculescu-Mlzll, 
vlceprlm-mlnistru. ministrul educa
ției si invătămintului. sl Werner 
Sautter, ambasadorul Austriei la 
București.

★
Simbâtă s-au încheiat, la Bucu

rești. lucrările celei dc-a 39-a re
uniuni generale a Comisiei electro
tehnice internaționale (C.E.T.) — for 
mondial do standardizare in această 
ramură.

Lucrările, desfășurate ne parcursul 
a două sfiptămini — care au coincis 
cu aniversarea a 70 de ani de exis
tentă a C.E.I. — s-au caracterizat 
nrintr-un larg spirit de lucru, re
unind 1 500 de specialiști — delegați 
ai comitetelor naționale din 37 de 
țâri si reprezentanți a 11 organisme 
internaționale de standardizare.

Tot la București s-au reunit si or
canele de conducere ale Comisiei 
electrotehnice internaționale care au 
ales do noul președinte al acestei 
organizații, in persoana academicia
nului sovietic V. I. Popkov.

(Agerprcs)

0 SĂRBĂTOARE
A SPORTULUI BRAȘOVEAN

BRAȘOV (Corespondentul „Scin- 
teii“, Nicolae Mocanu). — Vineri a 
avut loc o festivitate consacra
tă împlinirii a 25 de ani de existen
ță a clubului Dinamo din localitate, 
în cele 19 secții ale cunoscutului 
club sportiv brașovean au activat 
de-a lungul anilor 3 500 sportivi. In 
prezent, activează 500. Clubul Di
namo Erasov se poate mindri cu 
cele 717 titluri de campioni națio
nali ciștigate in decursul activității 
sale, din care 44 anud trecut. Dina- 
moviștii brașoveni au mai cucerit 
13 titluri balcanice. Peste 1 200 spor
tivi ai clubului1 au făcut parte din 
loturile reprezentative ale țării.

Actualitatea

• Campionatul național de tenis, 
care se desfășoară pe terenurile 
clubului Progresul din Capitală, a 
programat ieri finala probei de sim
plu femei. Victoria și titlul de cam
pioană republicană au revenit Vir- 
giniei -• Ruzici (Dinamo București), 
care a dispus in finala cu 6—3. 6—2 
de coechipiera sa Mariana Simio- 
nescu. Semifinalele probei de sim
plu bărbați s-au încheiat astfel : 
Dumitru Hărădău — Victor Sotiriu 
8—6. 5—7. 6—2, 9—7 ; Toma Ovici — 
Traian Marcu 2—6, 5—7, 6—1, 6—4, 
3—0 (la acest ‘scor partida între
rupt din cauza întunericului). între
cerile continuă astăzi cu începere 
de la ora 9.

o Prima semifinală interzonală a 
„Cupei Davis", care se desfășoară 
in localitatea indiană Poona (situa
tă la sud de Bombay), intre echi
pele de tenis ale U.R.S.S. și Indiei, 
n continuat cu partida de dublu, in 
care s-au intilnit perechea sovie
tică Aleksandr Metreveli-Vladimir 
Korotkov și cuplul fraților Vijay și 
Anand Amritraj. Partida s-a între
rupt din cauza întunericului la sco
rul de 13—15. 7—5. 19—17 in favoa
rea tenismenilor indieni. După două 
eile de întreceri, scorul meciului 
este incă egal : 1—1.

Din programul 
compeîiyonal

o CICLISM. — Pe velodro
mul Dinamo, azi de la ora 9. 
ultima probă a campionatului 
seniorilor : semifondul cu adi- 
tiune de nuncte (100 de ture).

o HANDBAL. — Azi. teren 
Steaua (ora 10.45). meciul mas
culin Universitatea — H. C. Mi- 
naur Baia Mare : teren Ciulești 
(ora 11,30), meciul feminin Ra
pid — Voința Odorhei.

o RUGBI. — Divizia B : O- 
limpia — Arhitectura (teren O- 
limoia. ora 9.30). A.S.E. — Pe
trochimistul Pitești (Tineretului 
IV. ora 10.30). Aeronautica — 
C.S.M. Suceava (Tineretului II, 
ora 9).

OMAGIU EROILOR 
DE LA PĂULIȘ

„Evocări grafice ale evenimente
lor de la Pâuliș — 1944“ — așa se 
intitulează expoziția deschisă in 
orașul Lipova, județul Arad, de că
tre Uniunea artiștilor plastici in 
colaborare cu Comitetul județean 
de cultură și educație socialistă 
Arad. Trei graficieni bucureșteni 
— V. Vasiliu. D. Negrea-Gan și I. 
Florescu — expun peste 90 de lu
crări. inspirate din neuitatele lupte 
și acte de vitejie săvirșite de eroii 
de la Pâuliș in încleștarea cu ar
matele hitleriste in septembrie 1944. 
(Constantin Simion).

CONCERTE LA SATE
Filarmonica de stat din Bacău 

șl-a făcut o tradiție din a prezenta 
periodic concerte atit in orașele, cit 
și in satele județului. In ultima 
vreme, oe Linsă deplasările făcute in 
orașele Gh. Gheorghiu-Dej. Slănic 
Moldova. Tg. Ocna, orchestra simfo
nică și alte formații ale filarmoni
cii au cintat pe scenele căminelor 
culturale in fața țăranilor coopera
tori din comunele Mărgineni. Oituz, 
Nicolae Bălce.scu, Prăjești. Pe gra
ficul deplasărilor pentru noua sta
giune au fost înscrise și alte loca
lități rurale din județ : Păncești, 
Dărmănești, Luizi-Călugăra. Diri
jorul Ovidiu Bălan, directorul filar
monicii, ne informează că in actuala 
stagiune vor fi prezentate concerte 
și pe scenele cluburilor muncito-

București a 
deschiderea

La Opera româna din 
avut loc simbătfl seara 
„Zilelor culturii R. D. Germano", or
ganizate cu prilejul colei do-a 25-a 
aniversări a întemeierii Republicii 
Democrate Germane. Colectivul Ope
rei germane do stat din Berlin, In
stituție muzicală de prestigiu, a pre
zentat un spectacol do gală cu „Olan
dezul zburător" de Richard Wagner.

Au asistai Ion Dodu Bălan și loan 
Jlnga, vicepreședinți nl Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Va- 
sile Gllga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, personalități ale vie
ții culturale |i artistice, un numeros 
public.

SĂPTĂMÎNA „CRUCII ROȘII"
tradifională manifestare de educate sanitară

Azi încep, in întreaga țară, mani
festările săptăminii ..Crucii Roșii" — 
săptămină devenită tradițională pen
tru milioanele de membri al acestei 
organizații obștești, aflată in slujba 
unor înalte țeluri nobile și umanitare. 
Oferind un prilej de trecere in re
vistă a principalelor realizări din 
multiplele și variatele activități ce le 
desfășoară Societatea do Cruce Ro
șie din Republica Socialistă Româ
nia. manifestările săptăminii — care 
constituie un adevărat schimb de ex
periență la nivel republican — au 
menirea de a atrage un număr cit 
mai mare de cetățeni in rindurile 
acestei societăți, de a impulsiona 
munca do educație igienico-sanitară 
in mase, de a spori numărul dona
torilor onorifici de singe.

In ultimul an de zile, numărul 
membrilor de Cruce Roșie a înregis
trat o creștere substanțială, ajungind 
la aproape 4,8 milioane, din care pes
te 400 000 formează activul voluntar 
obștesc al societății.

Cele citeva zeci de mii de grupe 
sanitare și posturile de prim ajutor 
din întreprinderi, instituții, comune 
au sarcini de seamă pentru a tra
duce în viață și supraveghea respec
tarea măsurilor de profilaxie și igie
nă la locurile de muncă și in colecti
vități, pentru a acorda operativ și 
calificat primul ajutor in caz de ac
cidentări (de circulație, muncă, in 
excursii etc.) sau îmbolnăviri acute 
etc. De asemenea, în munca de edu-

DUMINICA, 22 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

..Bacalaurea- 
‘ Caragiale.

8.30 Emisiunile zilei.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil : 

Daktarl.
10,00 Viața satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical. Intilnlre 

pe platou. Muzică ușoară. 
13,12 Cupletul zilei. 13,18 Au
tografe muzicale. 13.25 Al. 
Clenciu are oaspeți... 13.33 
Imitind pe Stan și Bran — o 
producție a Televiziunii fin
landeze. 13.46 „Caravana" — 
reportaj. 13,50 Auziți cum 
cîntă țara — moment folclo
ric. 14,00 Ce vrăji a mal fă
cut nevasta mea. 14,25 Anto
logie umoristică. 14,51 In cău
tarea frumosului cotidian. 
Reportaj 15,01 
tul" după I. L. 
15.07 Refrene lirice.

15.15 Magazin sportiv.
15.40 Drumuri in Istorie. 
17,00 Film serial pentru

„Clreșaril".
17.40 Cintec nou în țară _____
18.00 Cel mai bun... continuă f 
19,00 Reporter '74.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Săptămtna po

litică internă și internaționa
lă in imagini.

20,00 Antena TV vă aparține 1 „Te 
privesc, Pitești, de pe Tri- 
vale". Spectacol realizat 
colaborare cu Comitetul 
doțean pentru cultură șl edu
cație socialistă — Argeș.

21.30 Film artistic : „S-a intim- 
plat la Boot Hill". Premieră 
pe țară. Cu : Charles Bron
son, Robert Hutton. John 
Carradine, Carole Mathews 
și Paul Maxey. Regia : Gene 
Fowler-jr.

22.40 Telejurnal.

tineret :

nouă.

în 
.1u-

PROGRAMUL II

10.00-11 45 Matineu simfonic.
20,00 Eroi Îndrăgiți de copil : 

„Năzdrăvanul Dennis".

rești din Buhu, Comănești, Lucă- 
cești, precum și intr-un mare nu
măr de școli. (Gh. Baltă).

LA CLUBUL „FEMINA”
La invitația colectivului de con

ducere al clubului „Femina" din 
orașul Vaslui, un grup de scriitori,

caricaturiști, epigramiști și actori 
s-au intilnit 1a biblioteca orășeneas
că cu un mare număr de femei 
muncitoare, casnice, intelectuale, 
funcționare din localitate. Cu acest 
prilej, artiștii au prezentat asisten
ței unele din creațiile lor, după 
care, in sălile bibliotecii, a fost 
inaugurată, pentru prima dată la 
Vaslui, o expoziție de carte umo
ristică și de caricaturi. (Crăciun 
Lăluci).

DISTINCJII
PENTRU „CIOBĂNAȘUL”

Ansamblul folcloric „Ciobănașul" 
al sindicatului întreprinderii „16

Au luat parte, do ademenea, Hans 
Vom. ambasadorul R. D. Germane la 
București, alți Membri al corpului 
diplomatic, precum și delegația cul
turală condusă de Wilfried Maass, 
Adjunct al ministrului culturii al 
R.D.G., care ne vizitează țara.

Spectacolul — care reunește apre. 
clații arliștl-sollștl Antonin Svorc, 
Eva-Marla Straussova. Fritz Hubner, 
Martin Ritzmann. Gertraud Pren- 
zlow, Peter Schreier, dirijorul Heinz 
Fricke, regizorul Erhard Fischer, 
scenograful Wilfried Werz — a font 
primit cu căldură de publicul bucu
re? team.

(Agcrprcs)

lg'.cnlco-sanitară, o formă de 
folosită pe scară largă, o con-

cațle 
bază, __  ... . . ____ . . .
stituie cursurile de igienă și prim 
ajutor, la care in acest an participă 
peste 300 000 de cursanți.

Programul manifestărilor acestei 
săptămini este bogat și divers, el 
adresindu-se practic tuturor catego
riilor de cetățeni. Atrag atenția di
feritele concursuri : „Mama știe — 
copilul ciștigâ", „Cea mai bună soră 
de Cruce Roșie", concursuri ale gru
pelor sanitare, ale posturilor do prim 
ajutor. In numeroase localități vor fi 
organizate mese rotunde pe tema 
„Tinărul întreabă — medicul răspun
de" și simpozioane pe teme igienico- 
sanitare. Sub egida societății, in Ca
pitală se va desfășura „Carnavalul 
sănătății". Acțiuni cum sînt „Ziua 
curățeniei" sau „patrulele pionierești 
de igienă" vor veni in sprijinul acti
vităților de menținere și supraveghe
re a curățeniei străzilor, cartierelor, 
gărilor, surselor de apă etc. Un loc 
important in cadrul manifestărilor se 
dedică „Zilei donatorilor de singe", 
in cadrul căreia vor fi sărbătoriți cei 
mai activi donatori onorifici de singe.

Prezentind doar o selecție din va
riatele manifestări ale acestei săptă
mini aniversative, sintem convinși că 
fiecare vom găsi ceva care sâ ne in
tereseze, devenind participanți, sim- 
patizanți sau sprijinitori ai acțiunilor 
nobile, umanitare organizate de 
„Crucea Roșie".

Al. P.

20,25 Tezaur de cîntec românesc.
20,55 Film de știință popularizată: 

„Hotarul dintre două lumi 
— Pielea".

21,10 Farmecul muzicii.
21,40 Film serial : „Un șerif 

New York".
la

LUNI, 23 SEPTEMBRIE

PROGRAMUL I

dor.

16.00 Telex.
16,05 Emisiunile sfiptămînli.
16,13 Românie, țara mea de ___
16.30 Emisiune In limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV : Dezvoltarea de

mocrației muncitorești.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV.

— Mulțumesc 1
— Cu plăcere 1
— Poftiți, vă rog I

20,35 Roman foileton „Flori de 
toamnă".

21.30 Tinerii șt muzica lor.
21,49 Revista literar-artistlcă TV.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

„Cataliza-

17.30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17.40 „îndrăgostiți! din orașul 

vechi". Poem cinematografic.
10,00 Inscripții pe celuloid. Școa

la muncii « Răspunderi sau 
anevoioasa calc a maturiză
rii. Regia : Mlrel Illeșlu « 
Rădăcini. Regia : Paul Orza.

18.25 Bucureștlul, ăzi.
10.40 Film documentar _____ ___

torll" — producție a studiou
lui „Al. Sabia".

18,50 Desene animate „Omida ve
selă".

19,05 Ce poate fi mai frumos... Me
lodii interpretate de Dorina 
Drăghicl șl Nicu Stoenescu,

19.30 Telejurnal.
20,00 „Ne-am gătit de sărbătoare" 

— cintece șl jocuri gorje- 
nești.

20.20 Drumuri în istorie — „Isto
rie pe grinduri".

20.40 Preferințele dumneavoastră 
muzicale... sint șl preferințe
le noastre.

21.20 Telex.
21.25 Film artistic : „Canarul șl 

viscolul". Producție a stu
diourilor cinematografice 
București.

Februarie" din Cluj s-a reîntors din 
turneul întreprins in Franța și El
veția. Artiștilor amatori clujeni le-a 
fost oferită „Cupa festivalului" de 
la Nancy. Solistul român Ludovic 
Czuli, la rindul său, a fost declarat, 
pentru măiestria cu care a inter
pretat „Ciocîrlia" și alte melodii, in
terpretul cu cea mal mare popu
laritate. Ansamblul „Ciobănașul" a 
reprezentat, de asemenea, arta fol
clorică românească șl la Festivalul 
elvețian de la Carouge.

LAUREAT»
FESTIVALULUI UMORULUI

- VASLUI ’74
La Vaslui s-a tras cortina celui 

de-al III-lea Festival al umorului 
„Constantin Tănase", la care au 
participat artiști amatori din 27 de 
județe ale țării. Juriul a decis lau- 
reații festivalului. La brigăzi artis
tice de agitație — locul I: întreprin
derea de transporturi București: lo
cul II : Casa de cultură a sindica
telor Vaslui ; locul III : Casa de 
cultură Slatina. La individual — lo
cul I : I. Ortopelea — Slatina, lo
cul II : Nicolae Taciu — întreprin
derea de rulmenți Birlad, locul III : 
cuplul de interpreți din comuna 
Buneștl — Suceava. De asemenea, 
au fost acordate numeroase pre
mii speciale de către întreprinderi, 
instituții culturale și organizații de 
masă și obștești din județul Vaslui.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII MALI

Excelentei Sale colonel MOUSSA ȚRAORE
Președintele Republicii Mali

BAMAKO
Cu prilejul cclol de-a XlV-a aniversări a proclamării independenței 

naționale a Republicii Mali am deosebita plăcere să transmit Excelen
ței Voastre, in numele poporului român, al Guvernului Republicii So
cialiste România și al meu personal, sincere urări de sănătate șl fericire, 
Iar poporului malian prieten urări de succes pe calea bunăstării ți 
progresului.

Îmi exprim încrederea că relațiile româno-maliene vor cunoaște 
o continuă dezvoltare in viitor, in interesul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

Cu Înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu. a adresat o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe și al cooperării al Republicii

Mali, tară situată in 
vestul continentului a- 
frican. pe cursul su
perior al fluviului Ni
ger. aniversează astăzi 
14 ani de la cucerirea 
independentei. In a- 
ceastă scurtă perioadă, 
poporul rnalian a de; 
pus eforturi însemnate 
pentru lichidarea gre
lei moșteniri coloniale, 
pentru înaintarea pe 
calea progresului. O 
prcocupai'c de prim 
ordin in cadrul aces
tor eforturi o oonsti- 
tuie dezvoltarea unei 
economii de sine stă
tătoare. extinderea re
țelei de invățămint și 
de asistentă socială. 
Astfel, pc harta tării 
au apărut numeroase 
fabrici. destinate să 
valorifice intr-un grad 
mai înalt bogățiile 
maliene. Totodată, 
s-au construit o serie 
de școli. spitale si

dispensare. Noul plan 
cincinal 1974—1978 ur
mărește — dupâ cum 
declara șeful statului, 
colonelul Moussa Tra
ore — să consolideze 
realizările obținute 
pină în prezent. Para
lel cu extinderea sec
torului de stat in in
dustrie. o mare aten
ție se acordă dezvol
tării agriculturii. în a- 
cest sens, de o mare 
însemnătate este pro
iectul elaborat in co
mun cu statele vecine 
pentru punerea în va
loare a fluviului Sene
gal. ceea ce va duce la 
extinderea irigațiilor.

Intre România și 
Mali s-au statornicit 
relații de prietenie si 
colaborare, care cu
nosc un curs ascen
dent. In ultimul an au 
avut loc o serie de 
contacte si vizite, ce 
au deschis noi per

„FRANKFURTER RUNDSCHAU"

„Sabia lui Damocles" deasupra 
Riisselsheim-ului: șomajul

Ziarul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU" se ocupi. In
tr-un amplu reportaj, de efectele regresiunii intervenite in industria 
de automobile asupra unei vechi localități, unde funcționează de pes
te 50 de ani o uzină a firmei „Opel".

„Aici nu mai pot ciștiga nimic'* 
— opina Hermann G., in anul 1924, 
șl a emigrat in America de Sud. 50 
de ani mai tirziu, in vara lui 1974, 
Ramiro G. ajunge la aceeași conclu
zie și se lasă păgubaș de a mai 
solicita o slujbă. Sărac ca un șoarece 
de biserică, Hermann G. a părăsit 
localitatea ruinată de criza firmei 
„Opel" ca să-și caute norocul in 
„Iurnca nouă" a făgăduinței.

La distanță de o jumătate de se
col, viețile lui Hermann și Ramiro 
sint afectate de același lucru: soarta 
oamenilor muncii dependenți de evo
luția unei întreprinderi, intr-o zonă 
industrială unilateral structurată.

Ca și înainte, uzina „Opel" din 
Russelsheim, cu cei 33 000 de sala- 
riați, este cea mai mare întreprin
dere a orașului. Pe locul doi se pla
sează administrația orășenească, care 
asigură 2 500 locuri de muncă. Ce-i 
drept, despre ameliorarea monostruc- 
turii s-a vorbit și s-a scris mult, dar 
prin aceasta oamenilor muncii din 
regiune nu li s-a oferit o mai mare 
mobilitate profesională. Soarta unei 
mari părți a locuitorilor din 
Riisselsheim, care iși ciștigâ exis
tența la „Opel", este afectată cind 
coșurile uzinei nu mai fumegă.

La început s-au subțiat ciștigu- 
rile ; au intervenit apoi săptăminile 
repetate de scurtare a programului

„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE”

Destinele marilor rezervații 
naturale

Pe lingă dovezile referitoare la posibila dispariție a unor specii 
de viețuitoare apar indicii alarmante asupra viitorului marilor re
zervații naturale, așa-numitele parcuri naționale, stabilite îndeosebi 
in Africa — problemă tratată intr-un articol, publicat de cotidianul 
american „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE'1 ;

„Marile rezervații de animale de 
pe continentul african — unele dintre 
cele mai fermecătoare zone de pe 
pămint — intimpină felurite dificul
tăți. incit o seamă de ecologi nu le 
mai prevăd decit 10 ani de existență, 
în timp ce alții speră ca ele să reziste 
cel mult incă 20 de ani. în primele 
luni ale acestui an. pe întinderile par
cului național din Nairobi — atil de 
apropiat de oraș incit locuitorii zo
nelor suburbane isi țin ciinii in casă, 
în timpul nopții, spre a-i feri de ra
pacitatea leoparzilor — erau presă
rate cu sute de stirvuri de animale 
sălbatice, victime deopotrivă ale ne
cruțătoarei secete, ca și ale procesu
lui de transformare a terenurilor a- 
diacente in loturi agricole. Drept 
urmare, aceste fișii, ce reprezentau 
un fel de sectoare-tampon pentru 
migratille periodice ale animalelor, 
au devenit adevărate cordoane, care 
îngrădesc viata faunei parcurilor.

înaintea sezonului ploios, de curind 
încheiat, rezervațiile din Kenya și 
Tanzania, asaltate de uscăciune, ofe
reau din abundentă animale moarte 
vulturilor și hienelor. Această parte 
a Africii a fost crutată pină in pre
zent de tragedia umană abătută asu
pra țărilor din zona Sahelului. la sud 
de Sahara. Cu toate acestea, este 
destul de mare numărul populației 
care resimte lipsa unei alimentații 
corespunzătoare, fiind tentată astfel 
de a vina animalele din rezervații.

Guvernele de la Nairobi si Dar Es 

Mall, Charles Samba Cissoko. cu o- 
cazia celei dc-a XlV-a aniversări • 
proclamării independentei naționale 
a acestei țâri.

spective pentru lărgi
rea colaborării reci
proc avantajoase. Cu 
nrileiul primirii recen
te de către tovarășul 
Nicolae Ceausescu a 
secretarului permanent 
al Consiliului Militar 
de Eliberare Națională 
din Mali. Filifing Sis- 
soko. s-a relevat cu 
deosebită satisfacție e- 
voluția pozitivă a re
lațiilor româno-mali
ene. exprimindu-se. 
totodată, hotărirea co
mună de a intensifica 
si adinei conlucrarea 
prietenească intre cele 
două state pe plan po
litic. economic, cultu
ral și științific. Dez
voltarea in continuare 
a relațiilor româno- 
maliene corespunde pe 
deplin năzuințelor si 
intereselor celor doua 
popoare, cauzei cola
borării si păcii in 
lume.

de lucru cu reducerea corespunză
toare a salariilor. Drumul spre de
presiunea economică a fost marcat 
de măsuri repetate de scurtare a zi
lei de lucru aplicată la peste 20 000 
muncitori de la „Opel". Mulți și-au 
amintit de trecutul îndepărtat, de 
perioada crizei. între timp, stocurile 
de automobile nevindute creșteau.

Sabia lui Damocles nu mal este 
pentru colectivul uzinei o necunos
cută istorică : 1974 a configurat spec
trul concedierilor in masă. în con
vorbirile oficiale se exprimă un op
timism persistent că, cel puțin in 
1975, lucrurile vor sta mai bine. To
tuși, teama ce domnește printre sa
lariat ii de la „Opel" pentru locurile 
lor de muncă nu poate fi ascunsă.

In comparație cu anul trecut, mult 
mai numeroși sint cei care au re
nunțat să plece in concediu, econo
misind bani pentru ora H, de care s® 
tem. Chiar bolnavi, muncitorii vin 
la uzină spre a nu-și pierde slujba.

Intr-o jumătate de an numărul 
muncitorilor din toate uzinele „Opel“ 
a fost redus de la 53 507 in ianuarie 
1974, la 54 700. In aceeași perioadă, 
cota muncitorilor străini a scăzut de 
la 11 500 la 7 500.

Multe familii ale muncitorilor d® 
la „Opel" caută alte servicii pentru 
a compensa diminuarea veniturilor. 
Cererile de femei de serviciu au fost 
intimpinate cu o avalanșă de oferte".

Salaam depun eforturi însemnat® 
pentru a asigura conservarea aces
tor unicate ale naturii — a priveliști
lor magnifice, precum craterul Ngoro- 
goro, sau paradisul păsărilor flamin
go de la lacul Nakuru. Nu trebuie 
uitat că și pină acum cele două 
state au realizat adevărate mi
nuni în conservarea naturii. Avind 
la declararea independentei doar un 
singur parc national. Tanzania dis
pune acum de opt asemenea rezer
vații. acoperind o suprafață de peste 
14 000 mile pătrate (circa 36 400 kmp). 
Or. bunele intenții ale celor două 
țări nu sint totuși suficiente pentru 
a garanta viitorul rezervațiilor. In 
Kenya, zonele de pămint cultivabil se 
apropie de limita utilizării lor. Pe 
de altă parte, întinse porțiuni sint 
irosite datorită năsttnatului prădal
nic : in rindurile populației Masai, 
creșterea vitelor are o destinație a- 
parte — nu pentru a fi vindute sau 
a se obține came, ci în scopul afir
mării rangului social, in funcție de 
numărul de animale posedate.

Pe deasupra, s-a inmultit numărul 
actelor de braconai. Indivizii cu ase
menea „îndeletniciri" lucrează in re
țele organizate si dispun de echipa
ment modern, fiind mai lacomi decit 
leii si hienele la un loc. Presa lo
cală relatează adesea despre desco
perirea a incâ unui camion, umplut 
cu coarne de rinoceri, colți de ele
fanți. piei de maimuțe si leoparzi".
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CA URMARE A CERINȚELOR EXPRIMATE

ÎN NUMELE REALISMULUI POLITIC BELGRAD Conferință de presă DE

Adunării Generale a O.N.U.
Luni dimineață, in 

plenara Adunării Ge
nerale urmează să în
ceapă dezbaterile de 
politică generală — la 
care si-au anunțat 
pârtieioarea sase șefi 
dc state si guverne, 
natru vicepreședinți si 
80 de miniștri ai afa- 
cerilor externe. Este 
faza care oferă repre
zentanților statei, 
membre 
expune 
nclor lor fată di 
blemi ‘ 
mai o

ia care <
’teniilor statelor 

prilejul de a 
poziția guver- 

pro- 
internationale 

confruntă 
națiuni-

dezvoltarea cooperării 
intre toate națiunile si 
in promovarea norme
lor dreptului interna
tional in relațiile din
tre state".

Treci nd la capitolul 
agendei privind ches
tiunile vitale ale Pă
cii. dezarmării si se
curității Internationa
le. intilnim numele tă
rii noastre — înscrisă in 
calitate de participan
tă la respectivele lu
crări — dc ..Raportul 
conferinței Corni te tu-

ce 
iUtea 

lor.
înaintea 

dezbaterilor, 
general — 
din care face Parte, in 
calitate de vicepre
ședinte al sesiunii A- 
dunârii Generale, si 
S3ful deleeatici Româ
ni* ministrul de ex
terne Georeo Maco- 
vescu — a adoptat a- 
cenda definitivă a ac
tualei sesiuni. înscri
ind atit problemele ce 
urmează a fi dezbătu
te, cit si statele care 
le-au propus, docu
mentul evidențiază 
amploarea si dinamis
mul participării țări
lor membre la activi
tatea si viata acestui 
important for interna
tional.

Agenda sesiunii, cu- 
Drinzind 110 puncte, 
înscrie numele tării 
noastre De listele de 
inițiatori sau coautori 
a peste 10 din 
mai importante __
bleme. intre care „Ad
miterea Guineei-Bis- 
sau în O.N.U.". „Pro
blema palestineană". 
„Retragerea tuturor 
trupelor străine sta
ționate în Coreea de 
Sud sub drapelul Na
țiunilor Unite". „Creș
terea rolului O.N.U. in 
menținerea și consoli
darea păcii si securi
tății internaționale, in

începerii 
Comitetul 
organism

cele 
oro-

CORESPONDENT A 
DIN NEW YORK

lui pentru dezarmare 
de la Geneva", precum 
si pe „Raportul Comi
tetului special pentru 
definirea agresiunii". 
Acest din urmă docu
ment. la elaborarea 
căruia România a a- 
dus o contribuție apre
ciată pe Dian interna
tional ca deosebit de 
pozitivă si fructuoasă, 
constituie, potrivit pă
rerilor exprimate in 
cercurile diplomatice 
de aici, una dintre cele 
mai remarcabile reali
zări din istoria orga
nizației.

La punctul privind 
„transpunerea în viată 
a Declarației asupra 
întăririi securității in
ternaționale sint pre
zentate. drept contri
buții la promovarea 
principiilor Cartei, la 
pacea si colaborarea 
mondială, textele inte
grale ale tratatelor și 
declarațiilor 
semnate de 
cu Ecuador. 
Argentina si
cu prilejul vizitelor o- 
ficiale efectuate in a- 
ceste state de pre
ședintele Republicii

solemne 
România

Liberia, 
Guineea

Socialiste România. 
Nicolae Ceausescu.

In ..Raportul Consi
liului economic si so
cial" (ECOSOC). tri
mis sore dezbaterea 
sesiunii, este înscrisă 
inițiativa românească 
vizind „convocarea vi
nci conferințe mondia
le pentru stiintă si 
tehnologic", inițiativă 
care se bucură de un 
ecou favorabil la Na
țiunile 
special, 
rilor in 
voi tare, 
port al 
D;___
Conferinței 
a populației 
București.

Numele tării noastre 
este înscris, de ase
menea, dc lista coau
torilor celui mai im
portant punct din ca
pitolul cuprinzi nd pro
blemele economice, si 
anume ..Proiectul Car
tei drepturilor si obli
gațiilor economice ale 
statelor" — document 
destinat să configure
ze bazele edificării 
unei noi ordini econo
mice. comerciale si fi- 
nanciar-monetare in
ternaționale.

Majoritatea puncte
lor enunțate mai sus 
au fost înscrise oe a- 
genda plenarei sau pe 
a principalului orga
nism al Adunării Ge
nerale — Comitetul 
pentru problemele po
litice și de securitate 
— recunoscindu-se ast
fel importanța lor ma
joră. Este o nouă ex
presie a rolului activ 
ca si a dorinței Româ
niei socialiste de a a- 
duce o contribuție cit 
mai substanțială, ală
turi de ceilalți mem
bri ai comunității na
țiunilor. la triumful 
cauzei păcii, justiției 
și progresului pentru 
întreaga umanitate.

Unite si. in 
in rindul tă- 
curs dc dez- 

în același ra- 
ECOSOC sint 

•ntate lucrările 
mondiale 

de la

C.ALEXANDROA1E

Mesajul adresat de președintele FRELIMO
noului guvern

DAR ES SALAAM 21 (Agerpres).
— Președintei c FRELIMO, Samora 
Machel, a declarat, vineri, la Dar Es 
Salaam, că noul guvern din Mozam
bic va desființa actualele structuri 
politice, economice, administrative, 
culturale, financiare, juridice și de 
invățămint, care sint asociate cu tre
cutul de exploatare și colonialism. 
FRELIMO. a spus el, este angajat 
într-o acțiune revoluționară pentru 
stabilirea unei democrații populare și 
in întreaga țară vor fi introduse 
munca colectivă și un climat deschis 
de critică și autocritică.

In mesajul special adresat noului

guvern cu prilejul instalării sale, Sa
mora Machel arată că Mozambicul 
va deveni o bază revoluționară îm
potriva imperialismului și colo
nialismului in Africa. El a fă
cut un apel la populația albă 
a Mozambicului să rămină calmă și 
să colaboreze cu FRELIMO in ve
derea creării unui Mozambic nou.

PORTUGALIA

Consiliul permanent al O.S.A. 
a hotărit examinarea problemei 
ridicării blocadei impuse Cubei
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

După două zile de dezbateri. Consi
liul permanent al Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) a adoptat, 
în unanimitate, hotărirea de n con
voca. la 8 noiembrie, la Quito, o 
reuniune a miniștrilor dc externe ni 
țărilor membre ale O.S.A. Reuniunea 
va discuta cererea prezentată dc 
Costa Rlca, Columbia și Venezuela 
referitoare la ridic»-ca sahcțiunilor 
diplomatice și economice impuse îm
potriva Cubei cu 10 ani in urmă. 
Hotărirea privind renunțarea la blo
cada instituită de O.S.A. Împotriva

Cubei necesită votul favorabil a 14 
state membre, reprezentind două 
treimi din numărul celor 21 de țări 
semnatare ale Tratatului inlerameri- 
can de asistență reciprocă (T.I.A.R.). 

Referlndu-se la atmosfera existen
tă in cursul dezbaterilor. la luările 
de cuvint ailc miniștrilor relațiilor 
externe ai statelor latlno-americane.

• agenția Associated Press subliniază 
că „există indicii evidente că la 
reuniunea de la Quito va fi întru
nit numărul de voturi necesar a- 
hrogă--ii sancțiunilor adoptate împo
triva Cubei".

ACORD INTERCIPRIOT
privind schimbul prizonierilor

NICOSIA 21 (Agerpres). — Repre
zentanții color două comunități ci
priote — Glafkos Cleridcs, președin
tele interimar al țării, și vicepre
ședintele Rauf Denktaș — au căzut 
de acord asupra efectuării unui 
schimb general al tuturor militari
lor luați prizonieri in cadrul recen
telor ostilități declanșate in insulă»

anunță un comunicat comun, dat pu
blicității la Nicosia.

„Procesul de schimbare a celor 
aproximativ 5 000 de prizonieri clprioți 
greci și ciprioți turci va incepe lunca 
viitoare, urmînd să 
eliberarea tuturor", 
tul.

continue pină la 
arată comunica-

consacrată prezentării volumului

NICOLAE CEAUȘESCU
„SCRIERI ALESE"

BELGRAD 21 (Agerpres). — La 
Ambasada Republicii Socialiste 
România Ia Belgrad a avut loc o 
conferință de presă consacrată pre
zentării lucrării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „Scrieri alese", apărută 
recent in Iugoslavia in editura 
„Komunist".

După cuvintul rostit de ambasa
dorul român la Belgrad, Vasile 
Șandru, a vorbit dr. Miroslav Pe- 
ciuillci, membru al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Serbia, președin
tele Consiliului editorial al Centru
lui de editură „Komunist".

Subliniind importanța apariției 
volumului ..Scrieri alese" ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, vorbito
rul a arătat că experiența construc
ției socialismului in România con
stituie unul dintre valoroasele răs-

punsuri la marile probleme ale lu
mii contemporane, cu privire la 
construirea societății socialiste po
trivit condițiilor specifice interne, 
legată, in același timp, șl de ex
periența socialismului mondial.

în continuare, dr. Miroslav Pe- 
ciuilici a subliniat, de asemenea, o 
serie de idei conținute in lucrare, 
referlndu-se, totodată, la bunele re
lații existente între partidele și po
poarele celor două țări.

La conferința de presă au parti
cipat reprezentanți ai Comitetului 
federal pentru informații, agenției 
de presă Taniug, radioteleviziunii 
din Belgrad și Novisad, ziariști, co
respondenți de presă străini acre
ditați la Belgrad, precum și atașați 
de presă ai ambasadelor din capi
tala Iugoslaviei.

romaneasca CONSTITUIREA SOCIETĂȚII

MITING POPULAR
BUENOS AIRES 

ță de la E. Pop)............. .
Mayo*1. din centrul capitalei argen- 
tinene, a avut loc vineri un mare 
miting popular, convocat de Confe
derația Generală a Mujicii (C.G.T.) 
pentru a marca — prin manifestații 
publice atit in capitală, cit și in pro
vincie — satisfacția cu care a fost 
primită de mase noua legislație a- 
supra raporturilor de muncă.

După votarea sa in parlament, la 
9 septembrie. „Legea contractului de 
muncă" a fost promulgată de pre
ședintele țării, Maria Estela Marti
nez de Peron, într-un cadru solemn, 
Ia care au participat înaltele autori
tăți ale statului.

21 (Coresponden- 
In „Piaza de

CAIRO 21 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat, simbătă, convorbirile 
tripartite, la care au participat o 
delegație egipteană condusă de mi
nistrul de externe, Ismail Fahmy, o 
fieJegație siriană, in frunte cu Abde) 
Halim Khaddam, vicepremier și mi
nistru al afacerilor externe, și o de
legație a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, condusă de Farouk 
Kaddoumi, șeful Departamentului 
/politic al O.E.P. în comunicatul co
mun dat -publicității, după oe se 
subliniază necesitatea 
eforturilor în vederea

continuării 
recuperării

LA BUENOS AIRES
în mesajul rostit la miting, pre

ședintele Maria Estela Martinez de 
Peron a adus mulțumiri Confedera
ției Generale a Muncii, parlamen
tarilor și Ministerului Muncii pen
tru contribuția lor la elaborarea și 
adoptarea legii, care reprezintă încă 
un progres pe calea revoluției paș
nice pe care o vor argentinenii. 
Lupta va fi îndelungată, ea nu va 
fi ușoară — a spus in continuare 
președintele tării, exprimindu-și în
crederea că unitatea si solidaritatea 
argentinenilor se vor manifesta așa 
cum le-a exprimat acest miting. Șe
ful statului a anunțat inițierea unul 
plan de noi construcții de locuințe.

SOFIA 21 — Sub deviza „Cartea in 
slujba păcii și progresului", simbă- 
tă s-a deschis la Sofia tradiționala 
expoziție-tirg internațional de car
te, la care participă 28 de țări. A 
vorbit Jivko Jivkov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

România expune in acest an pes
te 500 de titluri de lucrări selecțio
nate din producția de carte a ulti
milor doi ani. Bogat reprezentată 
este literatura social-politică. locul 
central in standul României fiind o- 
cupat de volumele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ,,România pe dru
mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate'1, tipărite in 
limba română și in limbi străine. De 
asemenea, sint expuse lucrări lega
te de vizitele efectuate de conducă
torul partidului și statului nostru in 
diferite țări ale lumii.

în prima zi, standul României a 
fost vizitat de Jivko Jivkov, Alexan
der Lilov, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.C.B.,

MIXTE ROMÂNO-NIGERIENE
„NIROWI-

LAGOS 21 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei in Republica Federală 
Nigeria a unei delegații economice 
române, la Ibadam a fost semnată 
convenția de constituire a societății 
mixte româno-nigeriene „Nirowi", 
specializată in exploatarea și prelu
crarea lemnului. Din partea română, 
convenția a fost semnată de Victor 
Chiribău, adjunct al ministrului eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții, iar din partea nigeriană 
de Banyo Akinola Makinola, minis
trul industriei din statul de vest al 
Republicii Federale Nigeria. La sem-' 
narea convenției a fost de față am
basadorul României la Lagos, Octa
vian Cărare.

• PICASSO INEDIT. 
Muzeul Pușkin din Moscova va 
găzdui in curlnd o expoziție 
interesantă, core va oferi pu
blicului, in premieră absolută, 
50 de opere ale lui Picasso — 
desene, linogravuri, picturi. 
Toate aceste opere, care pină 
acum nu au figurat in nici un 
catalog, provin din colecția 
scriitorului Ilia Ehrenburg, fiind 
cadouri oferite de Picasso. Cea 
mai recentă lucrare este datată 
1967, anul morții lui Ehrenburg.

• FALSIFICATORI DE 
BANI. Distrugerea unei im
portante rețele do falsificatori 
de bani a fost anunțată la Pa
ris. poliția reușind să aresteze 
patru persoane, printre core doi 
proprietari de ateliere de foto- 
gravurâ. în posesia acestora au 
fost descoperi ți 300 000 de dolari 
falși, imitația bancnotelor de 
20, 50, 100 de dolari fiind, după 
părerea specialiștilor. „ca șl 
perfectă". Cercetările au înce
put încă din august 1973. odată 
cu punerea sub urmărire a unei 
actrițe, care a folosit in diver
se locuri mai multe hirtii false 
de 100 de dolari.

• TRAFICUL AERIAN 
DEASUPRA ATLANTICU
LUI VA FI REDUS, « 
mare a unei înțelegeri surve
nite între S.U.A. și Marea Bri- 
tanie. Companiile americane si 
engleze vor micșora din iarnă 
ou 20 la sută capacitatea lor de 
transport in cursele dintre cele 
două țări, prin restringerea nu
mărului de zboruri și a utili
zării de aparate mai mici. Mă
surile sint destinate să vină in 
ajutorul companiilor americane, 
confruntate cu serioase dificul
tăți financiare, cazul cel mai 
cunoscut fiind ..Pan Am", aflat 
!ntr-o situație ca și falimentară. 
Se speră că acorduri similare 
vor fi realizate și cu alte țări 
europene, ale căror companii 
aviatice utilizează rute tran
satlantice.

KURT WALDHEIM : ,,O noua eră 8-a 
o’eschis în relațiile dintre Portugalia 

și Mozambic"
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 

— Referindu-se la semnificația in
stalării guvernului de tranziție de la 
Lourenco Marques, secretarul gene
ral ai O.N.U., Kurt Waldheim, a 
declarat că „o nouă eră s-a deschis 
In relațiile dinire Portugalia și Mo- 
zambic". El și-a exprimat speranța 
că eforturile conjugate ale autorită
ților de la Lisabona și repre
zentanților Frontului de Elibe
rare din Mozambic vor duce la de
pășirea eventualelor dificultăți care 
ar putea să apară in perioada pină 
la acordarea deplinei independențe 
Mozambicului, in iulie 1975.

r

Măsuri împotriva uneltirilor reacțiunii
LISABONA 21 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Portugaliei, Vasco 
Goncalves, a declarat, intr-un inter
viu acordat ziarului ..Diario de 
Lisboa", că legile adoptate recent de 
guvernul portughez, inclusiv cea re
feritoare la înființarea comisiei pen
tru cercetarea crimelor fascismului, 
pot fi apreciate drept un pas ferm 
în lupta împotriva reacțiunii.

Vasco Goncalves a subliniat că 
este optimist in ce privește procesul 
de decolonizare din Mozambic.

în încheierea interviului, Vasco 
Goncalves a relevat că guvernul 
portughez folosește orice posibilitate 
pentru a dezvolta cooperarea econo
mică. tehnico-științifică și culturală 
cu țările socialiste.

secretar general alA. Cunhal, __  . „
P. C. Portughez, ministru de stat, a 
adresat un apel la intărirea unității 
mișcării muncitorești și sindicale din 
Portugalia, pentru a se da o ripostă 
fermă uneltirilor reacțiunii. Luind 
cuvintul la un miting desfășurat in
tr-o suburbie a Lisabonei, el a rele
vat că in prezent se înfăptuiesc pași 
importanți in domeniul democratiză
rii și decolonizării, dar există și o 
activitate reacționară și contrarevolu
ționară febrilă. Este deosebit de im
portant — a spus vorbitorul — să se 
acorde sprijin „Mișcării forțelor ar
mate", deoarece aceasta reprezintă o 
garanție a libertății și a păcii in 
Portugalia.

tuturor teritoriilor arabe ocupate și 
restabilirii drepturilor naționale ale 
poporului palestinean, se arată că 
părțile au căzut de acord asupra 
„continuării sprijinirii Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, in ca
litatea sa de unio reprezentam!; legi
tim al poporului palestinean". Ele 
6int. de asemenea, de acord asupra 
„stabilirii unei autorități naționale 
palesținene independente pe orice 
teritoriu palestinean ce va fi elibe
rat prin mijloace politice sau mili
tare". Cele trei părți arată că pro
blema arabo-israeLiană este un în
treg indivizibil și că nu acceptă so
luții politice care nu țin seama de 
aceasta. Părțile s-au angajat să de
pună eforturi, pentru ca. împreună 
cu celelalte state arabe, să obțină 
adoptarea unei rezoluții a Adunării 
Generale a O.N.U. care să asigure 
satisfacerea drepturilor naționale le
gitime ale poporului palestinean și 
să folosească toate mijloacele pen
tru atingerea acestui 
concordanță cu Carta 
O.N.U.

Un comunicat 
federale a

al Procuraturii

obiectiv, in 
și principiile

n □

După reuniunea miniștrilor 
agriculturii ai „celor nouă"

FRANCE PRESSE" apreciază Un „balon de oxigen" la o maladie cronică

BELGRAD 21 (Agerpres). — Agen
ția Taniug informează că Procuratu
ra federală a Iugoslaviei a publicat, 
vineri, următorul comunicat : „Tri
bunalele din Pec și Titograd au în
cheiat procesele a 32 dc membri a- 
parținînd unui grup ilegal, condus de 
Komnen Iovovic, pensionar din Pec, 
și dr. Branislav Boskovic, profesor 
din localitatea Pristina, pentru in
fracțiunea de asociere în scopuri în
dreptate împotriva poporului și sta
tului. Obiectivul acestui grup ilegal 
era să se organizeze pentru acțiuni 
dușmănoase împotriva ordinii consti
tuționale a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia și pentru restabi
lirea, in țara noastră, a unui sistem 
social și politic opus orînduirii so
ciale socialiste. Reprezentanții aces
tui grup aveau legături cu emigranți 
cominformiști acționind in străină
tate împotriva țării noastre și pri
meau ordine și material propagandis
tic de la aceștia.

Membrii grupului ilegal au ținut o 
reuniune, au adoptat „documente sta-

Iugoslaviei
tutare" și au format o „conducere" 
— toate acestea in vederea consti
tuirii organizației lor. Activitatea os
tilă a acestui grup a fost împiedicată 
de acțiunile autorităților Ministerului 
de Interne, in aprilie 1974. Cu ocazia 
arestării lor, o mare cantitate de ma
terial de propagandă și alte mate
riale cu conținut ostil au fost găsite 
asupra membrilor grupului. în cursul 
anchetei judiciare, organele de an
chetă au cules și alte probe mate
riale, în baza cărora răspunderea cri
minală a membrilor grupului a fost 
pe deplin stabilită.

Tribunalele au pronunțat sentințe 
de condamnare la temniță grea, de la 
2 la 14 ani, pentru 29 dintre acuzați 
și la cite un an închisoare pentru 
trei dintre ei. Pronunțind aceste sen
tințe, tribunalele au avut in vedere 
faptul că ei erau gata să servească 
pe dușmanii orinduirii socialiste și 
ai independenței Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, că unii dintre 
membrii grupului au avut și alte ac
tivități ostile și criminale anterioare".

• 400 DE FOTOGRA
FII ALE UNEI PUTER
NICE ERUPȚII SOLARE, 
care a afectat, recent, cromo- 
sfera astrului in zona vestică a 
discului solar, au fost obținute 
de astronomii sovietici din re
giunea estică a țării. Fenome
nul a durat trei ore și jumă
tate, iar erupția a avut aspectul 
unei benzi luminoase curbahe 
cu o suprafață de circa un mi- 

, liard de kilometri pătrați, dis
pusă concentric in raport cu o 
gonă masivă de pete solare. E- 
rupția de materie solară, care 
a fost însoțită de un flux in
tens de unde radio, este con
siderată ca cea mai puternică 
din cele observate în ultimii 
doi ani.

• S-A SCUFUNDAT O 
NAVĂ CU 250 DE PA
SAGERI la bord în golful 
Bengal. Potrivit primelor infor
mații, 20 de persoane au fost 
salvate. Ceilalți pasageri și 
membri ai echipajului sint dați 
dispăruți.

agențiile de presă transmit
Volumul schimburilor co

merciale dinire țările socia
liste și cele capitaliste a 
CrCSCUt/ 1973, cu 37 la sută — 
se arată intr-un raport al Secreta
riatului Conferinței O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
dat publicității la Geneva. Raportul 
subliniază că, anul trecut, comerțul 
dintre Est și Vest a atins cel mai 
ridicat nivel din întreaga perioadă 
postbelică.

Prsședinîels Siriei,Hafez EI-
Assad, l-a primit vineri pe ministrul 
de stat saudit pentru afacerile ex
terne, Omar Sakkaf. sosit la Damasc 
pentru o scurtă vizită oficială — in
formează agenția M.E.N. Cu acest 
prilej au fost trecute in revistă 
principalele aspecte ale relațiilor bi
laterale și alte probleme de interes 
comun.

Președintele Mauritaniei, 
Moktar Ould Daddah, a sosit sim- 
bătă la Phenian. într-o vizită de stat, 
la invitația președintelui R.P.D. Co
reene. Kim Ir Sen — anunță agenția 
A.C.T.C.

Așadar, „cei nouă" din Comuni
tatea economică europeană (C.E.E.) 
n-au rupt nici de această dată cu 
tradiția negocierilor-maraton. Re
uniți marți la Bruxelles, miniștrii 
agriculturii s-au despărțit in zorii 
zilei de vineri, la capătul unei e- 
puizante nopți albe, in cursul că
reia dezbaterile au căpătat un ca
racter dramatic.

Cit de profunde și de controver
sata sint problemele care-i con
fruntă pe „cei nouă" au dovedit-o 
și amplele mișcări țărănești des
fășurate luni in toate țările mem
bre ale C.E.E. Obiectivul acestei 
„zile de acțiune comunitară" — 
care, de fapt, nu este decit o pre
lungire a valului de mișcări re
vendicative desfășurate de-a lun
gul întregii veri — a fost de a 
atrage din nou atenția factorilor 
de răspundere asupra situației tot 
mai dificile in care se află cele 
zece milioane de agricultori din 
țările Pieței comune. Datorită in
flației galopante, care a sporit 
considerabil costul producției agri
cole, veniturile țăranilor au scăzut 
de la începutul anului cu 15—25 la 
sută față de 1971 In absența unor 
măsuri eficiente, apreciază specia
liștii vest-europeni, la sfirșitul a- 
cestui an se va înregistra „cel mai 
negru an pentru țărani" de la crea
rea pieței comune agricole.

Amploarea și combativitatea ac
țiunilor țărănești au determinat 
Comisia executivă de la Bruxelles 
să propună la începutul acestei 
luni majorarea prețurilor. în mod 
excepțional, cu 4 la suta, de la 1 
octombrie. Dar miniștrii agricultu
rii reuniți ulterior, n-au reușit sa 
■jungă la un acord asupra procen-

creștere a prețurilor. A-tul ui de ---- - ___
flați in pragul scadenței, ei s-au 
angajat intr-o dezbatere considera
tă drept „crucială" atit pentru vi
itorul „Europei verzi" (piața co
mună agricolă) cit si al Pieței co
mune in ansamblu. „Celor noua 
nu le-a fost însă greu să consta
te, chiar din prima zi, că poziți
ile lor au rămas profund diver
gente. Și de această dată, unele 
tari, cum sint Franța și Belgia, au 
considerat nesatisfăcătoare propu
nerea Comisiei executive, cerind o 
sporire a prețurilor mai mare de 
4 la sută, in timp ce alte state 
(Anglia, Italia, Danemarca) s-au 
opus chiar și acestui procent de 
creștere.

Controversele nu numai că nu 
g-au atenuat la sesiunea ministe
rială, dar au căpătat o amploare 
și mai mare. Este vorba, așa cum 
relatează agenția FRANCE PRES
SE, de o adevărată repunere in 
discuție de către R.F.G. a însăși 
pieței comune agricole. De altfel, 
ministrul vest-german al agricul
turii, J. Ertl, nu s-a raliat com
promisului realizat in ultimul mo
ment de colegii săi. compromis 
care prevede creșterea prețurilor 
cu 5 la sută. Guvernul vest-ger
man urmează să se Întrunească 
miercuri pentru a lua o decizie in 
această privință, dar observatorii 
occidentali apreciază că, indife
rent de răspuns, astfel de măsuri 
nu pot soluționa problemele pie
ței comune agricole. „La tratarea 
gravei maladii a „Europei verzi", 
scrie în acest sens ziarul britanic 
„TIMES", miniștrii agriculturii ai 
„celor nouă" se comportă ca niș
te medici care ar administra pra-

line unui bolnav de diabet". Iar 
potrivit agenției France Presse : 
..O serie de guverne nu sint con
vinse că balonul de oxigen acor
dat țăranilor va fi eficient și toc
mai aceasta explică de ce compro
misul a fost realizat atit de greu". 
Referindu-se la cauzele care au 
generat actuala situație, ziarul 
„LE MONDE" arată : „Inflația, 
dezordinea monetară ca și alți fac
tori pot fi declanșatorii mișcărilor 
țărănești. Dar rădăcinile răului 
sint mult mai adinei : regulile Pie
ței comune, închise și protecțio- 
niste, au rămas neschimbate".

Semnificativ este in același sens 
faptul că o serie de țări din Ame
rica Latină și Europa au cerut 
marți, in mod oficial, Pieței co
mune sâ renunțe la măsurile res
trictive impuse în luna iulie, prin 
care sint interzise temporar impor
turile de carne în țările C.E.E. 
Relevind că la originile actualei 
situații din piața comună agricolă 
nu se află exporturile respective, 
țările in cauză se oferă să cola
boreze cu „cei nouă" in cadrul 
G.A.T.T. (Acordul General asupra • 
Tarifelor și Comerțului) în vede
rea găsirii unei soluții echitabile. 
Fără îndoială că în condițiile în 
care lumea de azi devine tot mai 
interdependentă, soluționarea pro
blemelor economice care confrun
tă o țară sau un grup de state nu 
pot fi soluționate decit printr-o 
colaborare internațională largă, 
fără discriminări și bariere artifi
ciale, reciproc avantajoasă.

Convorbire sovieto-ame- 
lldESlă. La 20 septembrie, pre
ședintele S.U.A., Gerald Ford, l-a 
primit, la Casa Albă, pe Andrei 
Gromîko. ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S. La convorbire — care 
s-a referit la probleme ale relațiilor 
sovieto-americane și la probleme in
ternaționale de interes reciproc — a 
luat parte și secretarul de stat al 
S.U.A.. Henry Kissinger. După cum 
relatează agenția T.A.S.S.. părțile 
și-au exprimat hotărirea de a con
tinua îmbunătățirea relațiilor dintre 
cele două țări.

Naționalizarea căilor fe
rate din Botswana a tost 
anunțată oficial la Gaberones. A- 
ceasță hotărire intră in vigoare ime
diat ce vor fi încheiate lucrările 
pregătitoare. Căile ferate din Botswa
na se află sub controlul unei socie
tăți rhodesiene.

Gh. CERCELESCU J

Activitatea bursei londo- 
I13Z6 de valori a fost marcată, vi
neri, de un declin masiv al cursuri
lor. indicele principalelor 30 de fir
me industriale stabilindu-se la 199,4 
puncte — cel mai scăzut nivel din 
ultimii 16 ani. Experții atribuie a- 
ceastă evoluție, in principal, defici
tului important al balanței comer
ciale. zvonurilor privind iminența 
unor falimente in anumite ramuri și 
temerilor că viitoarele alegeri anti
cipate. fixate pentru 10 octombrie, 
nu vor constitui baza așteptată pen
tru soluționarea problemelor econo
mice.

0 nouă majorare de pre- 
fliri Pf°dusele alimentare a fost 
anunț-ată la Reykjavik. Astfel, pre
turile la produse din carne au cres
cut cu 15—19 la sută, la unt cu. 57.5 
la sută, iar la cartofi cu 134,4 la 
sută. Aceasta este a doua majorare 
importantă a prețurilor la alimente 
din ultima lună. Potrivit datelor ofi
ciale. in medic, creșterea preturilor 

produse din carne și lapte a fost 
perioada august—septembrie de 
la sută.

Protocolulcelel de'a I2_a se' 
siuni a Comisiei chino-bulgare de 
cooperare științifică și tehnică a 
fost semnat la Pekin, anunță agen
ția China nouă.

la 
in
40

Un grup de 84 foști de- 
putați ai Uniunii de centru 
— care deținea cel mai mare număr 
de mandate in parlamentul dinain
tea loviturii de stat din 1967 — a dat 
publicității o declarație prin care a- 
nunță reconstituirea partidului și 
desemnarea lui Ghiorghios Mavros, 
actualul vicepremier și ministru de 
externe, al Greciei, ca lider al său.

Consiliul
UNESCO *
nă candidatura ___ ____ _______
M’Bow. Senegal, pentru funcția de 
director general al organizației. El 
este in prezent director general ad
junct al UNESCO pentru problemele 
educației.

executiv al 
hotărit să propu- 
lui Amadou Mahtar

pe termene variind de la 
la un an, in interesul 
a anunțat, simbătă, un 
al ministrului apărării, 
Averof. Printre cei afec-

36 de ofițeri din arma
ta greacă au fost pU5‘ in dls_ 
ponibilitate 
patru luni 
serviciului, 
comunicat 
Evanghelos
tați de această măsură figurează un 
general de corp de armată și cinci 
generali de brigadă, precum și alți 
ofițeri superiori ai celor trei arme.

ÎNCHEIEREA SESIUNII CONFERINȚEI
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GENERALE A A. I. E. A.
• R.P.D. Coreeană admisă membru al agenției

VIENA 21 (Corespondență de la 
C. Vlad). — La Palatul Hoffburg s-a 
încheiat cea de-a 18-a sesiune a 
Conferinței generale a Agenției In
ternationale pentru Energia Ato
mică. România a fost reprezentată 
de o delegație condusă de ambasado
rul Dumitru Aninoiu. reprezentantul 
permanent al țării noastre pe lingă 
agenție.

Conferința a adoptat programul a- 
genției pe perioada 1975—1980 și bu
getul pe 1975. O parte importantă a 
bugetului agenției pe anul viitor ur-

mează a fi utilizată pentru sprijinirea 
tarilor in curs de dezvoltare in ve
derea folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice.

Participant!! au hotărit. totodată, in 
unanimitate, admiterea R.P.D. Co
reene ca membru al A.I.E.A. și au 
adoptat o serie de măsuri de ordin 
procedural in vederea simplificării 
activităților desfășurate în cadrul a- 
genției. în încheierea lucrărilor 
a luat cuvintul directorul general al 
A.I.E.A., Sigvard Eklund.

• AL 13-LEA SATELIT 
AL LUI JUPITER ?
năr specialist de la Observato
rul astronomic din Palomar 
(California), Koweall. afirmă 
că noul satelit — „minuscul" la 
dimensiunile spațiale — are un 
diametru de numai 5 000 km. 
Astronomul american este si
gur in proporție de 90 la sută 
că obiectul pe care l-a iden
tificat pe baza unei fotografii a 
planetei reprezintă intr-adevăr 
un satelit. Pentru confirmarea 
ipotezei sale, imaginile respec
tive au fost trimise la Obser
vatorul Smithsonian pentru 
astrofizică de la Cambridge 
(statul Massachusetts).

• REVENDICĂRILE IN
DIENILOR KOOTENAIS. 
Membrii tribului indian Koote- 
nais — care nu a încheiat, nici
odată, vreun tratat cu autorită
țile americane — au cerut În
ceperea imediată de negocieri 
cu guvernul federal și cu Bi
roul pentru problemele indiene. 
Membrii acestui trib, care lo
cuiesc dispersați intr-o zonă de 
aproximativ 6 500 km pătrați, 
în statele Idaho și Montana, 
cer să li se acorde o rezervație 
cu o suprafață de 520 de km 
pătrați, permise de vinătoare și 
pescuit și indemnizații pentru 
fostele lor teritorii. Biroul pen
tru problemele indiene de la 
Washington a dat asigurări că 
tribul Kootenais va primi un 
răspuns oficial.

• „ISPITA DULCE".
60 de grame de zahăr pe zi este 
limita superioară de consum pe 
locuitor — apreciază profesorul 
Kiihnan de la Universitatea din 
Hamburg. Dincolo de această 
limită există riscul bolilor de 
nutriție, al cariei dentare și, 
mai ales, al maladiilor cardio
vasculare (după aceeași sursă, 
există o strinsă corelație între 
consumul de dulciuri și obstrua- 
rea vaselor coronariene). Cit de 
repede se atinge această limită 
o arată faptul că o bucățică de 
zahăr în cafea echivalează cu 
5 g ; 20 de grame marmeladă 
— cu 13 g zahăr ; o sticlă de 
limonadă — 22 g zahăr ; 100 g 
bomboane cu 94 g zahăr. Spe
cialiștii respectivi nu văd decit 
o singură modalitate de a re
zista atît de dăunătoarei „ispite 
dulci" : recurgerea la substanțe 
artificiale de îndulcire... cu con
diția să nu fie dintre acelea 
care au o compoziție chimică la 
fel de bogată în calorii ca și 
zahărul.
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