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președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele William R. Tolbert jr.

CRITICA EXIGENTĂ, 
COMBATIVITATEA REVOLUȚIONARA -
ssiriliil definitoriu si necesar al aAinârilor de iiartid

P ’tutindeni. La orașe și sute, «- 
du; ■ :'p generale pentru dări d« 
seamă- -i alegeri — principala for
mă orj nizatâ in care comuniștii 
participă la dezbaterea proiectelor 
de Program si Directive, a Teze
lor C C. al P.C.R. pentru Congresul 
al XI-)ca — prilejuiesc manifes
tarea adeziunii unanime, entuzias
te a tuturor membrilor de partid 
fată de aceste documente de istorică 
însemnătate, concomitent cu expri
marea angajamentului de a-si con
sacra toate forțele infăotuirii sar
cinilor insuflet itoare privind edi
ficarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și Înaintarea 
României spre comunism.

Pentru orientarea generală a ac
tivității politico-organizatorice de 
pregătire a Congresului au o deo
sebită importantă indicațiile șl 
recomandările cuprinse in cuvin- 

irile rostite de tovarășul Nicolae 
Ceausescu in cadrul recentei vizite 
3e lucru efectuate in 4 județe ale 
tării — Covasna, Hunedoara, Alba 
f Sibiu, lnsușindu-le organic, me
ri ițind asupra lor. constatăm că ele 
dau expresie unui mod nou de 
gindire ce se cuvine generalizat — 
anume abordarea și rezolvarea fie
cărei probleme cu care sint con
fruntate colectivele de oameni al 
muncii in lumina sarcinilor și o- 
blectivelor decurgind din documen
tele Congresului al XI-lea. A com
para permanent rezultatele obținu
te. nivelul la care am ajuns cu 
înălțimea ..cotelor" înscrise in Pro
gram <i Directive, a aprecia împli
nirile in funcție de aceste etaloane 
și puncte de referință, reprezintă 
In Hap? actuală nn imperativ e- 
sențial de care depinde creșterea 
roltilui conducător al fiecărei or
ganizații de partid.

în această ordine de idei, se cu
vine evidențiată Importanța prin

cipială și practică a indicațiilor se
cretarului general al partidului cu 
privire la rolul ce revine adunări
lor pentru dări de seamă și alegeri 
In vederea perfecționării activită
ții organizațiilor de partid, a tu
turor colectivelor de muncă. Con
diția esențială a îndeplinirii acestui 
roi este de a asigura ca desfășura

iectelor de Program și Directive 
spre analizarea concretă a proble
melor in strinsă legătură cu reali
tățile din unitatea respectivă, cu 
sarcinile practice care ii revin in 
lumina documentelor Congresului 
al XI-lea, cu modul In care se în
deplinesc hotăririle partidului și 
statului referitoare la domeniul

„Organizațiile de partid să dezbată toate proble
mele, documentele partidului, într-un spirit combativ, 
de critică și autocritică ; este necesar să fie trași la 
răspundere în mod ferm cei care nu-și fac datoria, 
să se acționeze pentru creșterea spiritului de răspun
dere și a combativității fiecărui comunist, a fiecărui 
om al muncii la locul său de muncă. Să facem în așa 
fel îneît adunările de partid să fie o școală de ridi
care a nivelului politic și ideologic, dar și o școală 
de creștere a combativității și exigenței revoluțio
nare".

NICOLAE CEAUȘESCU

rea adunărilor de dări de seamă 
și alegeri să se caracterizeze prin- 
tr-un pronunțat caracter de lucru, 
astfel incit să fie relevată atit 
experiența pozitivă ce se cere ge
neralizată, cit și lipsurile care tre
buie înlăturate, adoptindu-se mă
suri concrete. cu răspunderi și 
termene precise.

Bine au procedat în acest sens 
organizațiile de partid care, ince- 
■pind chiar cu darea de seamă pre
zentată. au orientat dezbaterea pro

propriu de activitate. Combătlnd cu 
vigoare orice manifestări de su
perficialitate și formalism, de can
tonare a discuțiilor in sfera gene
ralităților. a tezelor abstracte, rup
te de viață, organizațiile de partid 
sint chemate să orienteze desfă
șurarea adunărilor de alegeri spre 
stabilirea modalităților menite să 
asigure îndeplinirea optimă a sar
cinilor actuale ale colectivului. 
Intrucît înfăptuirea obiectivelor 
de perspectivă înscrise în Pro

gram și Directive so bazează pe 
realizarea cu succes a sarcinilor e- 
conomlce și sociale curente in toa
te compartimentele societății, este 
firesc ca in cadrul dezbaterilor să 
se acorde atenția primordială as
pectelor esențiale de care depinde 
îndeplinirea in condiții optime a 
planului pe anul 1974, înfăptuirea 
cincinalului Înainte de termen, în
deosebi la indicatorii economici ca
litativi. Instaurarea in toate uni
tățile economico-sociale a unui cli
mat de ordine și disciplină riguroa
să trebuie, de asemenea, să polari
zeze pretutindeni atenția adunări
lor.

Așa cum a subliniat insistent in 
cuvintările rostite cu prilejul vi
zitei de lucru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. așa cum confirmă în
săși experiența adunărilor de pină 
acum, rodnicia acestora, forța lor 
de mobilizare sc află in strinsă co
relație cu gradul de combativitate 
in care ele se desfășoară. Spiritul 
exigentei si combativității partini
ce determină pe comuniști să nu 
se limiteze la simpla semnalare a 
rămincrilor in urmă, ci să ia po
ziție activă fată de acestea, să 
meargă la căutarea factorilor care 
le-au determinat, a cauzelor $1 
răspunderilor fiecăruia, stabilind 
astfel căile de lichidare a oricăror 
neajunsuri, de perfecționare te
meinică a întregii activități. Nu 
este insă mai puțin adevărat că 
In unele adunări de alegeri se mai 
face resimțită influența unor ten
dințe festiviste. de prezentare de 
paradă a realizărilor, de Înfrumu
sețare a rezultatelor propriei acti
vități — in timp ce probleme ne
rezolvate sint omise sau tratate cu 
„discreție". Asemenea manifestări.

(Continuare in pag. a III-a)

marea Întrecere socialista

ÎN CINSTEA CONGRESULUI PARTIDULUI

SĂLAJ:

Cele 17zile de referință

Convorbirile dintre președinte
le Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Liberia, William R. Tol
bert jr., au continuat, sîmbătă la 
amiază, la Predeal.

Procedînd la o examinare apro
fundată a problemelor concrete ale 
dezvoltării relațiilor româno-libe- 
riene, cei doi președinți au apre
ciat că există numeroase domenii 
de activitate in care ambele țări 
pot să-și extindă cooperarea și 
colaborarea reciproc avantajoasă, 
în acest cadru, au fost analizate o 
serie de noi-acțiuni de conlucrare 
între cele două state, stabilindu-so 
și măsurile necesare, menite a

adinei șl extinde raporturile poli
tice, economice, tehnico-științifice 
și culturale dintre România și Li
beria, în folosul ambelor țări și 
popoare, al propășirii lor econo
mice și sociale.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
William R. Tolbert jr. au făcut, de 
asemenea, un schimb de opinii 
asupra actualității internaționale, 
în acest context au fost relevate 
cu satisfacție punctele de vedere 
comune sau apropiate ale celor 
două țări asupra principalelor pro
bleme care confruntă comunitatea 
mondială, hotărîrea lor de a inten
sifica și pe plan internațional 
colaborarea româno-llberiană, cu

convingerea câ, în acest fel, ambe
le state aduc o contribuție activă 
la promovarea unei noi ordini po
litice și economice mondiale, a 
unor relații cu adevărat echitabile, 
a principiilor egalității, indepen
denței și suveranității în raportu
rile interstatale, în Interesul cauzei 
păcii și progresului social In în* 
treaga lume.

Convorbirile româno-liberiene la 
nivel înalt au continuat, apoi, în 
aceeași atmosferă de caldă cor
dialitate, prietenie și stimă, în ca* 
drul unui dejun oferit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl to* 
varășa Elena Ceaușescu în cinstea 
președintelui William R. Tolbert jr.

Angajamente 
suplimentate
Analizind realizările obținute 

în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară in întimpinarea Con
gresului al XI-lea al partidului, 
colectivele sutelor de întreprin
deri care au realizat prevederile 
de plan pe primii 4 ani ai cin
cinalului, ca ș. cele care au în
deplinit de pe acum angaja
mentele anuale, au hotărit să le 
suplimenteze.

Constructorii de pe platforma 
industrială a Tirgoviștei, de pil
da. au anunțat câ pină la data 
la care vor începe lucrările Con
gresului vor realiza integral pre
vederile de plan pe 1974 și vor 
încheia pregătirile pentru dema
rarea lucrărilor de investiții 
prevăzute in anul 1975. La ria
dul său, colectivul de la între
prinderea de oțeluri speciale s-a 
angajat să dea, pină la aceeași 
dată, o producție globală supli
mentară in valoare de 3 mi
lioane de lei și să monteze cel 
de-al 3-lea cuptor al oțelăriei 
electrice intr-un timp record.

Angajamente suplimentare 
și-au asumat și metalurgiștii din 
Viâhița, care au dat peste pre
vederile planului la zi o pro
duci ie-marfă in valoare de 36 
milioane lei Ei vor realiza, 
potrivii angajamentului reîn
noit, alte 500 tone de fontă 
peste plan și să mărească avan
sul de 65 de zile înregistrat in 
întrecerea pentru „scurtarea" 
cincinalului cu încă 5 zile.

La rindul lor, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la între
prinderea de prelucrare a lem
nului „23 August" din Tg. Mu
reș. care au îndeplinit prevede
rile de plan pe 4 ani încă de la 
11 iunie, au hotărit să înfăp
tuiască actualul cincinal in nu
mai 4 ani și 3 luni. Pină la fi
nele anului 1975 ei vor putea 
realiza o producție suplimenta
ră in valoare de 300 milioane lei.

(Agerpres)

In anul Congresului 
al XI-lea al partidu
lui, industria județu
lui Sălaj produce in 
numai 17.5 zile valoa
rea întregii producții 
a anului 1950. O 
singură unitate nouă 
și modernă — în
treprinderea de con
ductori electrici emai
lați — dă. in acest an, 
producția globală in
dustrială care s-a în
registrat pe ansam
blul județului in anul 
1970. Si să nu uităm: 
pe platforma in
dustrială a Zalăului, 
in afară de întreprin
derea de conductori 
electrici emailați s-au 
construit, in răstimpul 
scurt care a tre
cut de la reorgani
zarea administrativ- 
teritorială și alte pu
ternice unități : în
treprinderea de ar
mături industriale din 
fontă și otel, între
prinderea de produse 
ceramice pentru con
strucții. Filatura de 
bumbac ș.a.

Atelierul pe care îl 
conduce comunistul 
loan Culda, maistru 
trefilor, și-a înde
plinit la 18 august 
planul pe 3 luni ; iar 
pină la inceperea lu
crărilor Congresului 
al XI-lea al partidu
lui. colectivul atelie
rului și-a propus 
să-și onoreze întregul 
plan din acest an.

Tovarășul Ioan 
Popa, secretar al co
mitetului județean de 
partid, arăta :

— Caracteristic In 
acest an pentru uni
tățile industriale ale 
Sălajului este că. o- 
dată cu realizarea va
lorică a planului pe 
8 luni, s-a imbunătă- 
(H mult latura calita
tivă a muncii. Și asta 
ca urmare a creșterii 
eficienței întregii
munci politice și or
ganizatorice a orga
nizațiilor de partid. 
Așa se explică succe
sele înregistrate la 
întreprinderea de ar

mături industriale din 
fontă și otel. între
prinderea de conduc
tori electrici emailați 
și întreprinderea ju
dețeană de construc- 
ții-montaj. Bunăoară, 
la linia de turnare 
armături din fontă, 
parametrii s-au atins 
cu 90 de zile mai de
vreme, urmind ca și 
la cealaltă linie, de 
armături din oțel, pa
rametrii să fie reali
zați cu 120 de zile in 
avans, ceea ce va e- 
chivala cu o produc
ție suplimentară de 
peste 140 tone. La 
rindul lor. pentru pri
ma dată, constructorii 
din județ au îndepli
nit și depășit — valo
ric și fizic — planul 
pe 8 luni ale anului 
(in județ vor fi date 
in 1974 In folosință 
peste 800 de noi a- 
partamente). Ca atare, 
avem temeiuri să a- 
preciem că producția 
globxlâ industrială pe 
acest an, pe ansam
blul județului, va fi 
realizată cu o jumă
tate de lună mai re
pede.

— Și in privința e- 
ficienței. ne spunea 
inginera Valeria Săl- 
cudeanu, secretara co
mitetului de partid de 
la Filatura de bum
bac din Zalău, sint 
semnificative realiză
rile obținute in 8 luni 
din acest an : produc
tivitatea muncii a fost 
depășită cu 300 lei pe 
un lucrător : cheltu
ielile la 1 000 lei pro- 
ductie-marfă au fost 
diminuate cu 3 lei 
fată de nivelul stabi
lit ; in fine, ponderea 
firelor de bumbac de 
calitatea I a sporit de 
la 93.5 la sută — cit 
era planificat — la 99 
la sută.

Industria județului 
lși sporește continuu 
potențialul productiv 
prin alte noi capaci
tăți aflate in curs de 
construcție sau la 
care lucrările urmea
ză să Înceapă din

anul viitor. Ele vor 
consolida $i mai mult 
baza tehnico-mate-
rială a Sălajului.
Practic, nu există u-
nitate industrială în
Zalău — ne spunea 
tov. Alexandru Cozac, 
secretar al comitetu
lui orășenesc de par
tid — in care să nu 
se execute acum lu
crări de dezvoltare, 
care, in 1975, vor 
spori simțitor produc
ția industrială.

Documentele de ex
cepțională însemnă
tate pentru dezvol
tarea economi co-so
cială a României care 
urmează să fie dezbă
tute și adoptate de 
marele forum al co
muniștilor — cel de-al 
XI-lea Congres a'i 
P.C.R. — au generat 
și in Sălaj un puter
nic avint în muncă 
in Întrecerea socialis
tă. Așa cum se pre
vede. cincinalul ur
mător va fi aici deo
sebit de rodnic. In 
1980, volumul produc
ției globale industria
le — fată de 1975 — 
va fi de aproape 6 ori 
mai mare : se vor 
construi 11 noi între
prinderi, printre care 
și de metalurgie șl 
chimice. Este conclu
dent câ, In viitorul 
cincinal, se vor realiza 
investiții industriale a 
căror valoare va fi de 
circa 5 ori mai mare 
decit in perioada ac
tualului cincinal. De 
asemenea, se vor da 
in folosință peste 9 000 
de noi apartamente. 
In toate acestea iși 
găsește expresia po
litica partidului de 
dezvoltare armoni
oasă a industriei pe 
teritoriul tării, de ri
dicare economico-so- 
cială a tuturor jude
țelor.

Sever UTAN 
Gheorghe RUSU

La recoltarea porumbului pe terenurile cooperativei 
agricole din Mirzoneștl, Județul Teleorman

Foto : S. Cristian

NOI S1NTEM...
E țara matca unui fluviu. Noi, 
noi sîntem apa care vadu-i umple, 
apa ce-i spalâ plaiurile scumpe, 
noi sîntem sarea așteptatei ploi.

Și sîntem vinul adunat în cup© 
vârsat peste morminte de eroi, 
pasul ce uită drumul înapoi, 
umbra văratică-a garoafei suple...

Sîntem, pe rînd, mătasea unui steag 
cu, din lumină, trei culori desprinse, 
vechi arhiteefi ai grîului și prag

pe care-l frec, cu aripile ninse 
colombele, ca peste un meleag 
al păcii și al dragostei ne-nvinse...

Gheorghe TOMOZEI

La posturile (te radio 
și televiziune

Mîlne, la posturile 
ncastre de radio și te
leviziune transmisii di
recte :

in jurul orei 9, solem
nitatea semnării docu
mentelor oficiale romă- 
no-liboriene.

In jurul orei 10,15, 
ceremonia plecării pre
ședintelui Republicii Li
beria, William R. Tol
bert jr., care, la Invita
ția președintelui Repu
blicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, 
a făcut o vizită oficia
lă în țara noastră.

Prezentind și anali
zind activitatea noas
tră in toate domeniile 
vieții sociale și poli
tice, pe târimul eco
nomiei și al culturii, 
recentele documente 
de partid — Progra
mul, Directivele și 
Tezele — oferă între
gii lumi o imagina 
cum nu se poate mai 
limpede a ceea ce în
seamnă unitatea indi
solubilă dintre forța 
conducătoare a țării 
— Partidul Comunist 
Român — și popor.

Fundamentind In 
mod riguros evoluția 
viitoare a României, 
prin analiza tuturor 
aspectelor vieții so
ciale pe o perioadă 
de 20-25 de ani, și de
finind condițiile de 
înaintare ale societă
ții noastre socialiste 
multilateral dezvol
tate spre comunism, 
recentele documente 
elogiază glndirea crea
toare și atestă o dată 
mai mult că progre
sul face parte inte
grantă din concepția 
noastră asupra lumii 
și d.zvoltării sociale. 
Ideologia care aparți
ne comuniștilor, parti
dului, ne dă posibili
tatea să identificăm, 
cu deplină luciditate, 
complexul de elemen
te motrice care deter
mină mișcarea de

propulsie socială în 
valențele deosebite șl 
niciodată repetabile 
ale unei dezvoltări 
ascendente.

Activitatea ideolo-

munca și simțul răs
punderii, spiritul cri
tic și autocritic, res
pectarea legilor, cin
stea și modestia sint 
imperativele educa-

mului, a formării și 
fortificării conștiinței 
omului nou. Fără în
doială, arta se dez
voltă In strinsă legă
tură cu evoluția so

nic! creația unor aleși 
aflațl deasupra vieții, 
intrucît ele exprimă 
și trebuie să exprime 
transformările care au 
loc neîncetat In so-

LITERATURA - mesaj 
al vremii noastre socialiste

gicâ și munca educa
tivă ocupă un loc în
semnat in construcția 
atit de echilibrată și 
armonioasă a recen
telor documente, ac- 
centuindu-se. in mod 
deosebit, promovarea 
eticii și echității 60- 
cialiste și faptul că

țiel socialiste și co
muniste.

Sint formulate, de 
asemenea, cu clarita
te și pregnantă con
cepțiile despre rolul 
artei și literaturii In 
perspectiva dezvoltă
rii socialismului și 
instaurării comunls-

clală și națională a 
societății, corespun
zător condițiilor spe
cifice ale fiecărei 
epoci și națiuni. Li
teratura și arta — is
toria a demonstrat-o 
convingător cu fapte 
— nu pot fi niște 
construcții hibride și

cietate, cuceririle for
țelor revoluționare, 
gindirea înaintată a 
fiecărei epoci.

Cu paginile memora
bile ale acestor docu
mente în față, oricare 
creator de artă este 
dator 6ă-șl adreseze o 
Întrebare capitală :

pentru cine scriu ?. Și 
cum scriu pentru ca 
mesajul meu să gă
sească drumul direct 
spre marele auditoriu ? 
Iată de ce o înaltă ți
nută umanistă va tre
bui să caracterizeze o- 
pera scriitorului anga
jat, căci el, prin crea
ția lui, trebuie să-i a- 
jute pe oameni să pri
vească mereu înainte, 
să prefigureze schim
bările viitoare ale so
cietății, să însuflețeas
că masele populare, ti
neretul patriei noastre, 
la fapte mărețe închi
nate viitorului de aur 
al omenirii — comu
nismul.

Desigur că operele 
de literatură și aria 
înfăptuiesc acest nobil 
mesaj utilizind limba
jul lor propriu, mij
loacele lor specifice de 
expresie. Dar sublini
ind rolul activ al cu
noașterii in procesul 
de creație, caracterul, 
trăsăturile specifice ale 
artei, proiectul de Pro
gram accentuează, tot
odată, importanța par
ticipării scriitorului Ia 
viața socială și adeziu
nea sa totală la idea-

Vlrgll 
TEODORESCU

(Continuare 
in pag. a III-a)
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| FAPTUL becoltarea;: Situația la zi în iară 
Sarcini ăe mare urgentă

I

Fetița a fost 
salvată

S-a intimplat lntr-un punct 
ia! izolat de pe litoralul Mă- 
i Negre. Fiind apa caldă, o 

_ tjță de 10 ani, (fiica lui Gheor- 
ghe Babeș. din comuna Corbu— 
Constan(a) s-a dus să se scal- 
de. Deodată, un val mai mare a 
dus-o spre larg. Trecind tocmai 
atunci prin punctul respectiv, 
doi tineri — Valerlu Negruț și 
Gheorghe Danielescu — au 
plonjat imediat in apă. reușind 
să aducă fetița la mal. întim- 
plarea a făcut ca doi turiști din 
R. P. Polonă, soț și soție, aflațt 
in apropiere, să fie amindoi 
medici. Imediat, î-au acordat 
fetiței primul ajutor, salvind-o.

rii

Fe dealul
Feleacului

Șoferul Florian Copil, de 
T T A.-Oradea, a dovedit că

Tn aceste zile hotftritoare pentru strlnerrea la timp si fără pierderi a re
coltei acestui an. pentru desfășurarea in cele mnl bune condiții a insăniin- 
tărilor, au impinzlt cimpoi sute de mlj de oameni : mecanizatori, cooperatori, 
lucrători din întreprinderile nrricole de stat. în sprijinul oamenilor muncii 
din agricultură au venit, ca sl In cellalt! ani. numeroși tineri : elevi, stu
dent! ele. Ca urmare, ritmul lucrărilor de aezon a-a Intensificat foarte mult.

la
. - __ -

in cele mai grave situații. da- 
că-țt cunoști meseria și dai do- 

. ‘ de s’.ipinirc de sine, pină 
ți un deal ca Feleacul. foarte 
dificil, poate fi stăpinit. Co- 
borind dealul cu autotractorul 
cu remorcă (21 BTi 2409), inedr- 
cct cu butoaie pline cu vin. a 
rămas, la un moment dat. fără 
sistem de frinare. Defecțiunea 
intervenită, nu din vina șoferu
lui, punea in pericol nu numai 
viața lui... Dind dovadă de o 
prezență de spirit extraordina
ră ți de dibăcie profesională, 
folosind ingenios motorul ji te
renul, Copil a reușit să coboare 
teafăr, fapt pentru care a J~‘" 
felicitat chiar de organele 
circulație ale miliției.

Vi

fost 
de

Haine
pe măsură

sosit, seara, la Buzău. 
Drăcoescu, din județul

Abia
Victor---- „------ - — .—
Gorj, s-a pomenit oprit de un 
tinăr, care i-a spus că e ofițer 
de miliție. După ce l-a legiti
mat, acesta i-a reținut actele, 
apoi i-a luat și banii pe care-i 
avea, plug rucsacul cu îmbră
căminte și merinde, după care 
i-a spus să se prezinte a doua 
zi la miliție, la camera 24. Vine 
omul la miliție, intră ir. came
ra 24 și întreabă. nedumerit, 
cu ce a greșit de i s-au reținut 
lucrurile. Dar și mai nedume
riți au fost lucrătorii de miliție, 
care au și pornit rapid pe ur
mele „ofițerului". depistindu-1 
in persoana lui Constantin 
Nicolae din Smeeni-Buzău. 
N-apucase incă să se îmbrace 
cu hainele gorjeanului. Nici nu 
mai era nevoie. O să primească 
alte haine, pe măsură.

Nesăbuință
La o curbă, pe raza comunei 

Dărâști, județul Ilfov. Florea 
Marin a ‘pierdut controlul vo
lanului. Tractorul pe care il 
conducea a intrat intr-un șanț, 
iar de aici s-a izbit intr-un 
gard, dărimindu-1. în cădere, 
gardul a surprins un copil, pe 
care l-a accidentat mortal. Vi
na celui de la volan a fost do
vedită de organele de anchetă 
ale miliției. Dar aceiași anche
tatori au pus sub învinuire Și 
pe cel care trebuia, de fapt, să 
se afle la volan in clipa aceea, 
și nu se afla. Este vorba de a- 
devăratul tractorist, Tudor Ma
rin. care-i „încredințase" vola
nul fiului său, Florea Marin, in 
virstă de numai 15 ani, autorul 
accidentului...

Pentru 
două prune

Unul din elevii liceului 
poștă și telecomunicații, 
venit cu colegii săi sa dea aju
tor la complexul de legume și 
fructe Bacău, a mincat două 
prune. De poftă. Văzindu-l, șe
ful depozitului, B. Pascal, a în
ceput să-l lovească brutal pe 
elev, care a fost internat în 
sp.taL Și asta, pentru _ doua... 
prune, in vreme ce kilograme 
întregi de fructe erau strivite, 
in preajmă, sub roțile mașini
lor... lntrebindu-l pe directorul 
Complexului de legume și fruc
te. V. Roman, despre măsurile 
luate împotriva lui Pascal, pen
tru ca asemenea acte huliga
nice să nu re mai repete, rie-a 
răspuns : „Păi, o să vedem. O 
să luăm ceva măsuri, in func-
ție de cit de grave vor fl ur
mările lovirii". Vasăzică, nu
■fapta condamnabilă impune mă
suri urgente si severe, ci. 
marea ei.
tăușul face

Iar pină atunci, 
bine mersi.

UT- 
bă-

S-au ars
antigel

a 
in

CU...
Miliția municipiului Brăila 

început urmărirea penală 
cauza privind pe Machi Romeo 
ci Gheorghe Belanschi — pri
mul șef de depozit, iar al doi
lea, distribuitor — ambii de la 
autobaza de transporturi auto 
din localitate. întocmind acte 
fictive și semnlndu-i In fals pe 
diferiți șoferi, cei doi distribui
tori au tot... „distribuit", pe 
cont propriu, In dreapta și-n 
stingă o importantă cantitate 
de antigel. Acum, după atițea 
hlrtii falsificate, cind 11 s-a în
ceput întocmirea de acte adevă
rate despre anti gelul Înstrăinat, 
l-a luat cu... friguri. Urmează 

instanța de judecată săca instanța de judecată 
„distribuie" și restul.

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteil*

Floarea-soorelul ”• rcK>1' 
lat do pe 91 la Pută din suprafețele 
cultivate in întreprinderile agricole 
de stat și 84 la sută in cooperativele 
acrioole. Datorită bunei organizări 
a muncii. In cooperativele agricole 
din județele Teleorman, Ilfov. Tul
cea. Dîmbovița. Argeș și Mehedinți 
s-a încheiat această lucrare. întrea
ga recoltă fiind pusă la adăpost. Lu
crările trebuie intensificate Îndeo
sebi In unitățile agricole dtn jude
țele Bacău. Neamț. Arad. Galați, 
unde flc»area-soarolui s-a copt mai 
tlrziu. dar acum trebuie strinsă în 
timpul cel mai scurt pentru a se 
evita pierderile nrin scuturare sau 
cele provocate de timpul umed.

Porumbul a ,Ml r<!C°ltal de 
pe 15 La sută din suprafețele culti
vate In întreprinderile agricole de 
stat și 13 la sută in cooperativele a- 
gncole. Există diferente mari între 
iudele în ce privește proporția în 
care s-a executat acerată lucra-0, 
diferente determinate, in principal, 
do stadiul de coacere a porumbului. 
In Bărăgan. Oltenia. Dobrogea, po
rumbul a ajuns la coacerea deplină. 
Tn schimb, ia Banat. Transilvania, 
partial in Moldova vegetația este 
mai intirziata. dar și aci mare parte 
din lanuri sint in faza de coacere 
denl'nă sau in faza de maturitate in 
ceară. Din date'e centralizate la mi
nister rezultă că lucrările sint mai 
avansate in cooper-’*'vele agricole 
din județele Dolj. Olt. Teleorman, 
Ilfov, Tulcea, Mehedinți, Bo

toșani, unde recolta do porumb b-a 
strlns de pe 20—10 la sută din su
prafeței© cultivate. In teleconferinta 
caro a avut loc vineri scara la mi
nister s-a Indicat să fie luate mă
suri hotărite In vederea Intensifică
rii recoltatului îndeosebi in județele 
Brăila. Timiș. Arad. O deosebită a- 
tonție trebuie acordată transportării 
șl depozitării cu grijă a porumbului 
pentru a se evita orice pierderi. în
treaga cantitate recoltată in cursul 
unei zile, pină seara să fie transpor
tată din cimn, livrată la bazele de 
recepție sau să fie depozitată in p.i- 
tulcle proprii ale unităților agri
cole.

Sfecla de zahăr •• r'c°'- 
teazâ potrivit graficelor încheiate 
intre unitățile agricole sl fabricile 
cîe zahăr. Aceste grafice au fost 
respectate In județele Dolj, Ilfov, 
Buzău, Prahova, in timp ce în al
tele — Olt. Ialomița. Brăila, Mche- 
d.nți — cantitățile recoltate $i livra
te sint mai mici docil cele prevă
zute. De asemenea. s-au creat 
stocuri mari de sfeclă in clmp. 
Se știe că sfecla de zahăr 
ținută In grămezi în cîmp pierde 
din conținutul in zahăr, ceea 
ce Influențează negativ randa
mentul de prelucrare. Pentru ca 
din recolta de sfeclă să se obțină 
o cantitate cit mai mare de zahăr 
este necesar ca recoltarea să se facă 
ținindu-se seama de graficele întoc
mite. rădăcinile să fie transportate 
cit mai repede la bazele de recepție, 
iar de aci la fabrici.

Cartofii ,u ,oil 1,rln’1 p|nJ 
acum do pe 45 1© sulă din suprafe
țele cultivate In I.A.S. și 74 la sută 
In cooperativele agricole. Lucrările 
sint mai avansate in cooperativele 
agricole din județele Sibiu. Mureș, 
Brașov, Suceava. Neamț. Iași etc. 
S-a creat insă un decalaj intre can
titățile recoltate și cele transportate 
si livrate bazelor de recepție. Din 
cauză că mijloacele de transport nu 
au fost rațional folosite, pe terenu
rile cooperativelor agricole din ju
dețul Suceava erau in cimp mii da 
tone cartofi. Paralel cu intensifica
rea recoltării și transportului trebuie 
să se acorde cea mai mare atenție 
depozitării cartofilor, astfel incit din

producția bună ?i de calitate wupe- 
noară obținută In acest an să nu ae 
piardă nimic.

Strugurii au ajuns la matu
ritate In aproape toate podgoriile 
țării. Conținutul in zahăr al boabe
lor variază. In funcție de podgorii. 
Intre 120 și 200 grame la litrul de 
must De aceea in podgoriile Mur- 
fallar, Dealul Mare, Odobești, Panclu 
se lucrează din plin la cules și vini- 
ficaL La desfășurarea acestor lu
crări trebuie sâ se respecte indica
țiile date de stațiunile experimentale 
care urmăresc mersul maturării boa
belor. Evoluția timpului impune 
grăbirea culesului și a vinificațlei.

Acum țoale forțele din agricultură sint concentrate Ia stringcrca recoltei 
acestui an, la pregătirea recoltei viitoare. Ținind seama de volumul mare de 
lucrări care trebuie efectuai intr-o perioadă destul de scurtă — recoltarea și 
transportul din cimp a zeci de milioane tone dc produse agricole, pregătirea 
terenului și insumințarca a 3 milioane hectare cu griu și nlle culturi do 
toamnă — sc cere ca in țoale unitățile agricole munca să fie temeinic orga
nizata. fiecare zi, fiecare oră să fio folosite din plin. Organizațiile de partid 
dc la sate au datoria ca. prin Intensificarea muncii politice sl organizatorice, 
sâ acționeze cu hotârirc pentru unirea eforturilor oamenilor muncii din agri
cultură. pentru mobilizarea întregului potential dc forte In bătălia pentru 
desfășurarea in bune condiții a recoltării si insămințărilor de toamnă — ac
țiune de marc însemnătate economică si patriotică.

„...Doar fac&m parte
din același minister"

în urmă cu două 
luni și jumătate, in
tr-un articol publicat 
in ziarul „Scihteia" 
privind stadiul reali
zării investițiilor in
dustriale in județul 
Alba se făcea un apel 
la furnizorii de utilaj 
restanțieri, pentru a 
grăbi livrarea utilaje
lor in vederea punerii 
cit mai grabnice in 
funcțiune a noilor 
capacități de producție 
aflate in construcție 
la întreprinderea de 
hirtie Petrești $1 în
treprinderea metalur
gică de metale nefe
roase Zlatna.

Am revenit pe șan
tierul întreprinderii 
de hirtie Petrești.

— Ne pregătim pen
tru ca. de la 1 octom
brie. să asigurăm in
trarea in probe tehno
logice a unei mașini 
de fabricat hirtie — 
ne-a spus ing. loan 
Oprita, șeful compar
timentului de investi
ții. Pentru cea de-a 
doua mașină se preve
de începerea probelor 
tehnologice la 1 de
cembrie a.c., dată la 
care se prevede a in
tra in producție si 
hala de confecții din 
hirtie. Acest eveni
ment trebuia să aibă 
loc in urmă cu 6 
luni. Din cauza ne- 
resnectârii termenului 
de punere în funcțiu
ne a acestor caoaci- 
t.'iți, întreprinderea nu 
obține in fiecare lună 
o Producție de aproxi
mativ 14 milioane lei.

Pe șantier, construc
torul — șantierul Alba 
lulia al T.C.I. Cluj - 
neasiTurind efectivele 
necesare de lucrători, 
mai are incă serioase 
restante : la stația de 
eourare a apelor rezi
duale nu c-au montat 
utilajele, deși acestea

există pe șantier de 
mai multă vreme. Cas
telul de apă nu este 
terminat, rezervoarele 
de tratare a apei, da
torită unor defecțiuni 
de execuție, nu sint 
etanșe. Nu sint gata 
nici căile ferate de 
acces A mai rămas de 
executat un volum 
mare de lucrări de fi
nisaje și nivelări. $i 
Trustul de Instalații 
si montaje Brașov a

SEMNALE

acumulat o răminere 
in urmă la montarea 
unor instalații teh
nologice și electri
ce la mașina de hirtie 
și instalația de clima
tizare de la finisaj 
confecții.

Restanțele construc
torilor sint insă am
plificate de restanțele 
furnizorilor de utilaje. 
Apelul lansat de bene
ficiar nu a fost primit 
cu maximă răspunde
re de către toți furni
zorii. Și in prezent 
sint așteotate să so
sească utilaje ale că
ror termene de livra
re contractuale au ex
pirat de luni de zile, 
iar pentru unele a 
trecut... ' anul. Pri
vim lista furnizori
lor de utilaje restan
țieri : I.U.P.S. din Su. 
ceava nu a livrat nici 
acum mașinile de am
balat suluri, tăiat ca
pace. ambalat topuri, 
încercuit baloțl, deși 
termenele contractuale 
au exoirat in trimes
trul IIT-1973 și trimes
trul 1-1974 : I.C.R.U. 
din București — mași
na de aplicat clei pe

capăee : întreprinde
rea de utilaj Alba lu
lia — presa pentru ca
pace. mașina de con
fecționat tuburi, mași
na de tăiat tuburi, 
care au avut termen 
de livrare trimestrul 
IV-1973 și trimestrul 
11-1974 ; întreprinde
rea de utilaj petrolier 
Tirgovișle nu a li
vrat in întregime ven- 
tilele pneumatice, iar 
U.S.T.O.C. - București 
nu a asigurat o 
serie de utilaje din 
import, in special a- 
parate de măsură și 
control. Surprinde fap
tul că. printre acești 
furnizori. restanțieri 
ai... restanțierilor, unii
— I.U.P.S.-Suceava, 
întreprinderea de uti
laj Alba lulia, 
U.S.T.O.C. - București
— aparțin aceluiași 
minister ca și benefi
ciarul, respectiv Mi
nisterul Economici 
Forestiere șl Materia
lelor de Construcții. 
Să fie aceasta o dova
dă că ei. furnizorii, au 
gindit așa : „lasă, că 
beneficiarul e de-al 
nostru, nu se supără" ? 
Este de datoria minis
terului de resort să 
determine întreprinde
rile respective să-și o- 
noreze obligațiile con
tractuale. flagrant ig
norate în acest caz. 
Comitetelor de partid, 
colectivelor de muncă 
din unitățile restantic- 
re le reamintim că, 
intrucit nu și-au ono
rat termenele de livra
re a utilajelor. Ia I. H. 
Petrești. în fiecare lu
nă, nu se obține o 
producție do 14 mili
oane lei. Ce au de 
spus 7

Ștefan DINICA 
corespondentul 
„Scînteii"
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Amplasat intr-un peisaj de o 
rară frumusețe, la poalele ma
sivului Făgăraș, pe șoseaua 
Pitești-Brașov (D.N. 73, km 76). 
in cochetul sat de vacanță Ru- 
căr, hanul cooperației de con
sum atrage numeroși vizitatori 
atit pentru confortul, liniștea și 
serviciul ireproșabil pe care le 
oferă, cit și ca punct de ple
care in excursii prin împreju
rimi. Turiștii pot admira, intre

altele, Cheile și Peștera Dim- 
bovjcioarei, Iezerul și Cheile 
Brusturetului. care incintă prin 
pitorescul și originalitatea lor. 
îmbinind in mod reușit utilul, 
modernul și specificul tradițio
nal, camerele Hanului Rucăr, 
prevăzute cu cite două și trei 
paturi, dispun de băi sau du
șuri. apă caldă și încălzire cen
trală. Turiștii pot găsi aici găz
duire in orice anotimp al anu
lui.

ARTA PLASTICA ÎN UZINA

Muzeul de artă contempo
rană românească din Galați și-a 
creat o frumoasă tradiție prin or
ganizarea de expoziții in între
prinderile și comunele județu
lui. Acum, in perioada premer
gătoare Congresului al XI-lea al 
partidului, această acțiune de e- 
ducare estetică sistematică a 
oamenilor muncii a ciștigat in 
intensitate. Recent, pe platfor
ma Combinatului siderurgic gă- 
lățean. a fost deschisă expozi
ția : „Din realizările artei plas
tice românești in cele 3 dece
nii", care cuprinde lucrări de 
pictură și grafică. Alte expo
ziții cu lucrări de artă plastică 
din colecția muzeului au fost, 
deschise in orașul Tirgu-Bujor, 
(„Aspecte ale satului contempo
ran") și in comunele Priponești 
(„Galațiul in arta plastică") șl 
Umbrărești („Omagiul vieții 
noi reflectat in grafica con
temporană"). (Dan Plăeșu).

„ORĂȘTIE" — 750

în cadrul amplelor manifes
tări prilejuite de sărbătorirea a 
șapte secole și jumătate de a- 
testare documentară a localității

Orăci-ia. în localitate ș-au desfășurat lucrările unei sesruni 
științifice de comunicări și re
ferate sub genericul „Orăștie 
— 750, istorie și contemporanei
tate". Au participat cadre didac
tice universitare, oameni de 
știință și cultură din București, 
Cluj și Orăștie, care au subliniat

CULTUR
momente semnificative din tre
cutul istoric al acestei străvechi 
așezări, aspecte ale dezvoltării 
ei economice și sociale in anii 
socialismului. Totodată, la casa 
de cultură a orașului a avut loc 
vernisajul expoziției jubiliare 
„Orăștia In cei 30 de ani de la 
eliberare". (S. Ionescu).

SEARA DE MUZICA
Șl POEZIE

Comitetul pentru cultură și e- 
ducație socialistă al județului 
Olt a organizat in sălile muzeu
lui de istorie și etnografie din

» * . " 'I x

Eroarea 
strîngătorului 

de „mărunțișuri"

roarea unui stringător de mărunțișuri 
(soldată cu un an și șase luni Închisoare). 
Eroarea incercăril de a alătura drumului 
drept al colectivității o potecă strimba : a 
chiverniselii și profitului pentru sine.

Banii
de peste gard...
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Autorități medical sfătuiesc i

CONSUMAȚI 2HĂRUL 
CU CHIBZUINĂ!

Din aliment necesar, zahărul Q poate 
transforma in inamic al Siătății

Nu est© un secret pentru nimeni 
că bolile modern©, care scad media 
de viață a omului contemporan sau 
reduc viața activă biologică a indi
vidului. au la origine un șir de 
cauze, intre care sedentarismul șl. 
in special, alimentația. Cercetări ști
ințifice recente, Întreprinse atit Ia 
noi cit și in alte țări, converg către 
aceleași concluzii : actuala mortali
tate, de peste 50 la suta, a omenirii, 
cauzată de cardiopatii, poate fi re
dusă in primul rind prlntr-o ali
mentație rațională, conformă cu ce
rințele reale ale organismului.

Dacă ne stă in puteri acest lucru, 
de ce continuă să crească procentul 
de oameni bolnavi ?

— Pentru că plăcerea de a mtnea 
învinge adeseori rațiunea — ne 
spune, dc la inceput, prof. dr. docent 
Iulian MINCU, director al Clinicii de 
nutriție și boli 
metabolice din 
București. O- 
mul modern 
pierde din ve
dere un fapt
esențial : cerințele reale ale orga
nismului. Dacă in urmă cu cite
va decenii trebuințele energe
tice ale organismului se ridicau la 
4 000—5 000 calorii, in prezent, 
datorită progresului tehnic — intro
ducerea in aproape toate ramurile 
de producție a mecanizării, dezvol
tarea mijloacelor de transport ș. a.
— numărul de calorii necesare echi
librului organismului este simțitor 
mai redus, situlndu-se sub 3 000— 
3 500, in funcție dc cantitatea de 
efort depus zilnic. în ciuda acestor 
cerințe reale, omul continuă insă să 
consume cantități mari de alimente
— și. în special, dulciuri. Și, astfel, 
pe neobservate, prin intermediul 
dulciurilor, introducem tn organism 
un mare surplus de calorii, efectul 
fiind obezitatea, diabetul șl tulburări
le cardiovasculare. Investigații efec
tuate pe 100 000 de oameni sănătoși, 
de către Institutul Național de Nutri
ție din Londra, au atestat relația di- 
direct proporțională dintre cantitatea 
de zahăr consumată și frecvența ac
cidentelor vasculare cardiace și cere
brale. a aterosclerozei. Creșterea În
grijorătoare in S.U.A., de peste trei 
ori in ultimul timp, a accidentelor 
coronariene (vasele de singe care 
irigă mușchiul inimii) este explicata 
de către specialiști tot prin consumul 
exagerat de zahăr.

O serie de cercetători au evidențiat 
că diabetul zaharat este intilnit la 
3.7 la sută din populație In mediul 
urban și la 1,44 La sută in mediul 
rural, cu o medie in țara noastră de 
2,1 la sută.

— Explicația fenomenului — ne 
precizează acad. Radu PĂUN, vice
președinte al Academiei de științe 
medicale — constă in consumarea

Slatina o seară de muzică și poezie. ioxilc
proprii și ale poeților contem
porani au recitat poeți și artiști 
amatori din Slatina. La desfășu
rarea acestei manifestări artis
tice și-au adus contribuția corul 
.Cameratta" al liceului pedago
gic și formația dc muzică ușoară 
a liceului ,.Ion Minulescu" din 
localitate. (Em. Rouă).

„ATELIER li"

Clubul artiștilor plastici ama
tori din Cluj, cunoscut sub nu
mele de „Atelier 11", a desfă
șurat In acest an o bogată acti
vitate închinată marilor eveni
mente ale poporului nostru. Au 
fost organizate la cluburi, case 
de cultură, in Întreprinderi și 
instituții, 13 expoziții de pic
tură, grafică și sculptură. Ul
tima, cea din pavilionul de 
expoziții din parcul munici
piului, reunește 35 de lu
crări aparținind pictorului Mir
cea Pașcalău, cercetător la 
institutul de izotopi stabili, 
președintele clubului, și 30 
de lucrări de sculptură și ce
ramică, reprezentind grupuri 
statuare sau basoreliefuri sem
nate de Tiberiu Deak. (Al. Mu- 
reșan).

ă în

...Cine l-ar fi văzut pe electricianul 
Constantin Slanciu de la secția „Rețele- 
sud" (București) stringind bucată cu bu
cată orice resturi de cupru sau plumb, ră
mase de la Instalațiile pe care le executa, 
n-ar fi remarcat nimic deosebit : aparent, 
un om stringător. pătruns de grija de a 
economisi fie și cea mai neînsemnată can
titate din metalele atit de prețioase pen
tru industria electrotehnică. Aparent, deci, 
grija sa pentru „mărunțișuri" era chiar o 
preocupare lăudabilă... De ce numai apa
rent ? Fiindcă in realitate. C. Stanclu, 
deși stringea toate aceste deșeuri laolaltă 
cu colegii săi de echipă, deși era foarte 
atent să nu rămină pe nicăieri o bucățică 
de sirmă. nu avea, mai departe, nici cel 
mai mic interes pentru ca materialele 
strinse de el să ajungă acolo unde le era 
locul firesc, unde se adunau cele strinse 
dc întreaga echiDă pentru a fi predate, in 
contul întreprinderii, la I.C.M. în fapt, 
strădaniile sale de om „stringător" aveau 
o cu totul altă direcție : cum izbutea să 
facă un anumit stoc de materiale neferoa
se. fuga cu ele la vinzare în contul său 
personal. Fleacuri, mărunțișuri ?

Așa a Încercat să susțină C. S. in fața 
instanței de fond, in fata tribunalului. In 
recurs... Dar ce fel de fleac poaite fl o ju
mătate de tonă de neferoase si ce fel de 
mărunțiș — paguba de multe mii de lei. 
produsă I.D.E.B. prin atltea sustrageri re
petate ?

...Azi o bucată, mllne un kilogram... E-<_____ —_____

— Noi la ilicit 7 Nu se poate, onorată 
instanță I Declarăm recurs... Să se mai 
cerceteze o dată.

...Așa au susținut, cu cltva timp in ur
mă, in fața instanței soții Nicolae și Vuța 
Brițcan din Babadag : nici o disproporție 
intre venituri și bunurile achiziționate, 
nici o sumă de bani din altă sursă decit 
munca cinstită. Totul, absolut totul — după 
opinia lor — se putea justifica pină la ul
timul capăt de ață...

Adevărul Insă, cum spune înțelepciunea 
din bătrini, lese la suprafață ca untdelem
nul. Episodul care a confirmat și de aceas
ta dată proverbul, contrazicind flagrant 
„teza apărării", a avut loc la domiciliul 
impricinaților, odată cu sosirea comisiei a- 
nume Împuternicită de către instanță să 
facă incă o verificare la fața locului. A 
frapat, mai intii, comportarea stranie a 
stăpinei casei : de cum au apărut in ușă 
membrii comisiei, dumneaei musai să dea 
buzna pe ușă afară.

— Plecați undeva ? De ce vă grăbiți a- 
tiia ? a Întrebat cu nedumerire cineva din 
comisie, observind in miinile amfitrioanei 
o curioasă casetă metalică.

— A... păi, mă duc pină afară... Arunc 
niște rufe uzate...

Ceea ce a și făcut, aruncind peste gard 
nedorita cutie cu conținut cu tot. Care 
cutie s-a dovedit că, in locul presupusului 
conținut... jerpelit, era plină doldora cu

bancnote — exact 99 400 de lei ! Drept 
pentru care veniturile și cheltuielile Iul 
Nicolae Brițcan, responsabilul morii din 
Babadag, au fost iarăși verificate și cal
culate...

Recent, asupra hotăririi instanței de 
fond s-a pronunțat Tribunalul județean 
Tulcea : recursul soților B. a fost respins. 
Ca atare, sentința prin care s-a dispus, 
conform Legii 18/1968, obligarea cercetați- 
lor la plata sumei de 105 000 lei și trecerea 
autoturismului „Fiat 1300“ in proprietatea 
statului a rămas definitivă.

...Cit privește stratagema cu caseta, cre
dem că nu mai e nimic de adăugat : banii 
munciți nu se aruncă așa ușor peste gard I

ceput să colinde prin alte localuri. Tîr- 
ziu, spre miezul nopții, pașii l-au purtat 
nu spre casă, ci spre gară ; a văzut o sa
coșă lingă un călător care picotea pe-o 
bancă de pe peron, a inșfăcat-o și... Și Va
sile C. s-a trezit acuzat pentru furt ca
lificat. Ceea ce a inceput ca o nevinovată 
escapadă bahică, iată că se sfirșește cu o 
faptă antisocială, pentru care autorul ei 
trebuie să dea socoteală.

— Tovarășe președinte, regret profund. 
Orice om are o măsură. Eu... eu, am pier
dut-o... Am greșit, nu trebuia...

Cit de mult costă uneori un păhărel în 
plus I

Cît costa un
păhărel în plus...
— Onorată instanță, vă rog să vă inte

resați. Eu... mie... în viața mea nu mi-a 
trebuit nici măcar un crimpei de ață de 
la altul...

— Și atunci ?
— Nu-mi explic nici eu. Cum să vă spun, 

abia la miliție mi-am dat seama ce pros
tie am făcut...

Vasile C., om trecut de prima tinerețe, 
privește stinjenit asistența- Cum a ajuns 
in această postură ? Povestea in sine e 
simplă, dar cu nebănuite implicații pentru 
cel ce pină atunci „nici măcar ca martor 
n-am mai fost prin tribunale". După ter
minarea programului a plecat de la Fabri
ca de conserve Zagna-Vădenl, județul Bră
ila, unde lucra, spre casă. în drum a in
trat cu un amic să bea „una mică", pen
tru poftă de mincare. Amicul a plecat, dar 
el a mai rămas. „Una mică" s-a transfor
mat In „una mare", apoi in două, trei... 
Dar cine le-a mai ținut numărul ? A in

Judecata
„celui mic"

Era a doua zl după Începerea noului an 
școlar. Către ora 11,00 in cabinetul preșe
dintelui unei judecătorii bucurcștene a in
trat o pereche.

— în legătură cu divorțul, începe bărba
tul.

— Al citelea dosar de pe listă ?
— Păi nu sintem pentru azi, dar știți, 

dumneavoastră ne-ați spus că dacă ne răz- 
gindim putem veni oricind — dă lămuriri, 
ceva mai îndrăzneață, femeia.

Președintele se ridică și le vine în ln- 
timpinare cu mina întinsă. Un zimbet larg 
ii luminează fața :

— Mă bucur și vă felicit din toată inima. 
Dar vă rog să luați loc.

— Mulțumim, dar am venit doar pentru 
declarație. Ne grăbim să nu lntirziem la 
școală...

— îl așteptăm pe ăla mic să lasă de la 
școală. E intr-a doua...

— Cine a inalntat acțiunea ?
— Hm... eu... Plecase copilul In vacanță

abuzivă dc zahăr formă purlL 
concentrată, in cantLU. mat mare 
la oraș decit la sat fe-tle că ma
hărul in stare pură sau preparate 
concentrate, respectiv oL^itul za
hăr Industrial, poate prou-e tulbu
rări persoanelor cu pred Chitii la 
afecțiuni digestive (ulcer >strlc •> 
duodenal, colite ș.a.). ca sânu mal 
amintim de persoanele htențlăl 
diabetice. Ca atare, fiecare ta tre
buie sâ fie conștient de fapuț c& 
zahărul — din aliment neCcsai — 
poate deveni dăunător dacă este 
consumat peste cerințele organis
mului.

Cum se explică efectul negativ el 
zahărului in comparație cu celelalte 
alimente ?

— în comparație cu alte alimente, 
zahărul este absorbit mult mal u- 
șor din intestin — ne răspunde prof, 

univ. dr. docent 
Iulian Mincu. 
Trecind rapid 
în singe, cr’y<.a 
brusc glicemia, 
stimulind ast

fel Intens secreția de jnsulină. 
Acest plus de secreție , determi
nă in și mai mare măsură trans
formarea zahărului in grăsime. 
Pe de alta parte, consumul de za
hăr șl produse zaharoase provoacă 
dezechilibre nutriționale : o sărăcire 
a organismului in vitamine din 
grupul B (in special B(). Consecin
țele acestui dezechilibru glucido- 
vitaminic sint : micșorarea capacității, 
creierului de a se adapta la solicită
rile vieții modeme, irascibililate 
crescută și chiar nevroze. Aș dori 
să fac precizarea că răspunsul 
la această Întrebare se referă la 
consumul de zahăr industrial 
zahărul „obișnuit" — dulciuri și pro
duse zaharoase concentrate, rafinate 
și suprarafinate.

Reducerea consumului de zahăr 
preparat industrial are efecte pozi
tive verificate ?

— Da — aoest lucru a fost știin
țific demonstrat. De pildă, aterosde- 
roza iși face apariția foarte devre
me, incă din tinerețe. Descoperirea la 
timp a predispoziției pentru aseme
nea boli și adoptarea unui regim 
alimentar adecvat se soldează cu 
rezultate foarte bune. Pentru exem
plificare mă voi referi la citeva re
zultate obținute de noi și in alte 
țări. Dintre cei peste 3 000 de disll- 
pemici. potențiali candidați la car
diopatii. depistați cu ocazia cercetă
rilor epidemiologice efectuate in 
București in anul 1971 printre oa
menii sănătoși. Ia mai mult de ju
mătate s-au obținut efecte pozitive 
numai prin modificarea regimului 
alimentar. Din aceste regimuri ali
mentare au fost scoase, in primul 
rînd, produsele zaharoase.

Aș vrea să subliniez că dacă în 
general este necesară diminuarea 
consumului de zahăr, această dimi
nuare trebuie făcută în primul rind 
vriTi rodurrren oonswnulul de zahăr pur, IAU ÎN CANTITATEA DE ZA- 
HAR NECESAR ESTE RECOMAN
DABIL SA CAPETE O PONDREg 
MAI MARE ZAHĂRUL DIN FRUC
TE SAU MIERE.

Prin educație se poate evita pre
dispoziția spre o alimentație plăcută, 
dar dăunătoare ? întrebarea am a- 
dresat-o prof. univ. dr. docent Răz- 
van PRIȘCU, director al Institutului 
pentru ocrotirea mamei și copilului.

— Presa, radioul, televiziunea ne 
pot ajuta foarte mult. Este bine să 
se știe că scăderea consumului de 
zahăr trebuie începută încă din co
pilărie. pentru că bolile degenera
tive iși au adesea originea încă de 
la această virstă. în timp ce adui 
are nevoie, in medie, de cel m< 
30—70 gr de zahăr pe zi, copiii, i.r 
raport cu vîrsta, înălțimea și greu
tatea, au nevoie de circa 25 gr. la 1—3 
ani, pină la 60 gr între 13—15 ani. 
Trebuie reținut că numai jumătate 
din aceste cantităti se recomandă a 
fi consumate sub formă de zahăr, 
restul fiind dat sub formă de fructe, 
sau provenind din alte alimente. 
Dacă se vor resDecta aceste rații, 
zahărul va rămîne un aliment bun 
pentru o alimentație rațională, corec
tă, nu se va transforma intr-un duș
man al sănătății omului.

Ancheta realizata di 
Elena MANTU

la țară și nu’ș’ din ce ne-am luat, că eu, 
ambițios, am și venit la tribunal. Cind s-a 
întors copilul a aflat și... Ce să vă mai 
spun, ne-a judecat de nl s-a făcut ruși
ne. Și ne-am gindit că dacă ne judecă așa 
de aspru acum, dar cind s-o face mare !...

Au scris grăbiți declarațiile, și-au cerut 
scuze și au plecat Președintele i-a con
dus pină la ușă, urîndu-lo înțelegere și 
mai mult calm.

I-am urmărit cum traversau strada de 
mină, ca doi adolescenți Îndrăgostiți, in- 
dreptîndu-se spre tramvaiul care avea să-f 
ducă spre „ăla mlc“. Să-i spună și lui ves
tea cea bună. Aveau cui I

Din caietul 
grefierului

„Sint de acord că am permis mai multor 
indivizi să sustragă diferite bunuri din in
cinta întreprinderii unde eram paznic, dar 
la furt n-am participat, intrucit doar am 
stat la poartă și ii păzeam să nu vină ci
neva..."

(Din apărările fostului paznic Marin 
Strechie. Dosar nr. 3131/1974, Jude
cătoria Brăila)

„Recunosc fapta ce ml se impută, cu 
privire la suma găsită in plps. Precizez 
Insă că in ziua respectivă am mers la 
serviciu fără să am asupra mea un pix cu 
care să fac o socoteală exactă pentru fie
care client in parte..."

(„Scuza" supraprețului în declarația 
gestionarei Dumitra Zaharia, de la 
„Expres Central" din București)

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE 

_______ J
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Primire la primul ministru al guvernului
Primul rr 

publici! Sc

ambmn.

trA.

Charles de Chambrun. care. 
16 cu un eruo de oameni de 
face o vizită in tara noas-

la convorbirea care a avut loc cu 
arest Drllel. dcsf&Buralâ Intr-o am
biantă dc cordialitate. a participai 
Nicolae M. Nicolae. ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior sl Cooperării Economice In
ternationale.

Schița de sistematizare a orașului
București în dezbatere publică

ri;

Teri, la Pătatul sporturilor șl cul
turii. In prezenta unul mare numfir 
de specialiști, activiști de partid și 

st, cadre de conducere ale mu- 
ilității bucurcștene, reprezen- 
din ministere și instituții cen

trale, precum și din județele Înveci
nate. s-a delchis o expoziție de pla
nuri, machete și proiecte ale schiței 
cta sistematizare a or-'știlui București, 
carp, incepind de astăzi, este supusă 
unei largi dezbateri publice. Acțiune 
dc mare însemnătate, organizată de 
Comitetul municipal dc partid, din 
indicația conducerii partidului, a 
s- .-rotarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. această dezbatere, 
la care vor participa — alături de 
cadre de conducere din administra
ta de stat, ministere, instituții cen
trate. organizații de masă ?i obștești, 
nstmite de proiectare republicane și 

județene, instituții de invățămint su
perior. specialiști din toate domenii- 

J • activitate economică, soctalft și 
•’Jă — atit locuitorii orașului. 
'‘Meni din întreaga țară, iși 
.să ducă la definitivarea so- 

rezolvare a principalelor 
-ivind dezvoltarea econo- 

15 a Capitalei între anii 
■'cum si la definirea, 
'e unitară, de largă 
liniilor directoare de 

« in perioada urmâ-

terilor 25—30 de ani. In contextul ac
țiunii de sistematizare a orașelor 
țârii.

Prin machetele, schițele, planurile 
și proiectele înfățișai?, expoziția ofe
ră o amplă imagine asupra transfor
mărilor pe care — In lumina proiec
tului de Program al partidului și a 
proiectului dc Directive ale Con
gresului al XI-lca — le va cunoaște 
Capitala in țoale compartimentele 
sale principale : dezvoltarea platfor
melor industriale, construcția de lo
cuințe. circulația și transportul ur
ban. echiparea tehnlco-edilitară. sis
tematizarea comunelor suburbane.

Asi surind cadrul necesar unei largi 
consultări cu marele public, pentru 
cunoașterea unul număr cit mai 
mare de opinii, sugestii și propuneri, 
organizatorii expoziției vor iniția 
testarea pe bază de chestionare, vi
zionări și dezbateri publice asupra 
prevederilor și soluțiilor prezentate 
in schița de sistematizare. întreaga 
acțiune se va desfășura in perioada 
28 septembrie — 27 octombrie a.c. 
De asemenea, incepind cu data de 
1 octombrie se va organiza un con
curs public privind proiectarea de 
ansambluri de locuințe in unele zone 
de interes deosebit ale orașului.

Dumitru TÎRCOB 
corespondentul „Scinteii"

ORT • SPORT • SPORT «SPORT
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pioana - meci egal la Satu-Mare; surpriză la Brașov
mai două dintre echipele noas- 

care participă La cupele europe- 
au simițit necesitatea să devan- 

2 cu o zi meciurile lor din cea 
-a VlII-a . 1 _ 2____  ...

• te \orba de Universitatea Craiova, 
are ieri a jucat „in deplasare" la 

Satu-Mare. terminind la egalitate cu 
echipa locală Olimpia (0—0). și de 
Steagul roșu, care, in mod surprin
zător. a pierdut partida de acasă, de 
la Brașov, contra lui A.S.A. Tg. Mu
re-? (1—2). ..Repetiția generală", in- 
'-eprinsă de formația noastră cam- 

uoană. din punct de vedere formal 
Ț;-a atins scopul: pe teren străin, 
•cor egal, fără să fi primit vreun 

Asta, din punctul de vedere al 
ului echipei in apărare. Insă, in 
a c» nr>-:s.r atacul propriu-zis și. 

ales, contraatacul. Universitatea 
se poate declara mulțumită, cu 

c mai mult cu cit Olimpia nu-i 
Atvidaberg.

Si mai puțin reușită a fost „repe
tiția" echipei brsf’vtne. a
Ir.scris un sol relativ norocos (HTr- 
lab, min. 8). dar a continuat să ac- 
țicn«te dezordonat In atac, nefiind 
în stare să-și majoreze avantajul. 
Mai mult, ecționind imprudent in a- 
pârare, s-a văzut intii egalată (Mu

etapă diviziei A.

reșan. min. 21), apoi învinsă (Faze- 
kaș, min. 80). E adevărat că și ghi
nionul i-a urmărit pe brașoveni. 
După intrarea Iui Pescaru in forma
ție. jocul lor s-a mai ordonat, insă 
un șir întreg de situații prielnice 
golului s-au irosit in mod aproape de 
necrezut Nădăjduim că miercuri, 
împotriva lui Besiktas, formația ste
garilor iși va regăsi cadența de joc 
obișnuită pe teren propriu și va ac
ționa măcar la nivelul precedentu
lui meci televizat de la Brrșov, ace
la dintre Steagul roșu și Steaua.

Cit privește A.S.A., din rindurile 
căreia s-au distins ieri Solyom. Mu- 
reșan. Fazekaș și Both II. «ceasta 
a urcat in clasament cel puțin o 
treaptă și se află acum in vecinăta
tea imediată a liderului, cu 11 
puncte.

Astăzi se dispută celelalte șapte 
partide ale etapei: Sportul studen
țesc—C.F.R. (pe stadionul Steaua din 
Capitală): F.C. Galați—F.C. Con-va-. io«i_F.C. Argeș;
F.C. Chimia Rm. Vilcea—Dinamo; 
Universitatea Cluj—U.T.A.; Politeh
nica Timișoara—F.C.M. Reșița; Jiul— 
Steaua. Toate partidele vor inccpe 
la ora 16.

V. M.

S-au încheiat campionatele mondiale de tir
Teri s-au încheiat In localitatea el

vețiană Thun campionatele mon
diale de tir. Proba de skeet a re
veni. polonezului Wieslaw Gawli- 
kows& cu 198 puncte, iar cea de 
armă standard 3 poziții a fost ciști-

- tă de americanul David Kimes 
u 575 puncte.
La actuala ediție a campionate

lor mondiale de tir. sportivii români

au avut o comportare bună, reușind 
să cucerească o medalie de aur — 
Dan Iuga la pistol calibru mare —, 
două medalii de argint cu An’șoara 
Matei și Comeliu Ion in probele de 
Distol cu aer comprimat, și o medalie 
de bronz in proba de pistol viteză 
pe echipe cu formația alcătuită din 
Marin Stan, Virgil Atanasiu, Cor- 
neliu Ion și Marcel Roșea.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sala sporturilor Floreasca din Ca

pitală a găzduit aseară meciul inter
național masculin de volei dintre se
lecționata orașului Șanhai și repre
zentativa României. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—1 (15—6. 11—15, 
15—5, 15—4) in favoarea jucătorilor 
români.

octombrie, la camoionatele mondiale 
de luDte ereco-romane De care fe
derația Doloneză de specialitate le va 
organiza in orașul Katovice. Au con
firmat participarea la toate cele 10 
categorii de greutate echinele Româ
niei. U.R.S.S., Ungariei. R. D. Ger
mane. Tunisiei si Poloniei.

Primire la C. C. al P. C. R.
Slmbătă dimineața. tovarășul 

Gheorghc Pană, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de activiști 
de partid, de stat și obștești din R.P. 
Chineză, condusă de tovarășul Van 
Tzl-da, membru al Comitetului Per
manent al Comitetului provincial Ci- 
jetzian al P.C. Chinez, vicepreședinte 
Al Comitetului Revoluționar al pro
vinciei Cijetztan, prim-secrctar al Co
mitetului municipal Hancjou al P.C.

Cronica

• în turneul internațional feminin 
de baschet de la Plovdiv, echipa 
I.E.F.S. București a învins cu sco
rul de 41—35 (24—21) formația Ma- 
rica Plovdiv. Alte rezultate : Slovan 
Bratislava—Halle (R.D.G.) 37—32 ; 
Inzdostroi Chișinău—Visla Cracovia 
50—38.

(Urmare din pag. I)

• în turneul final al olimpiadei fe
minine de șah, oare se desfășoară in 
orașul columbian Medellin, pe pri
mele locuri se află echipele Româ
niei. Ungariei și Bulgariei cu cite fl 
puncte, urmate de U.R.S.S. — 5 
puncte. Cehoslovacia — 4.5 puncte, 
Olanda — 3,5 puncte. Anglia și R.F. 
Germania — 3 puncte, Iugoslavia șl 
Canada — 1.5 puncte.
• La Helsinki a Început meciul de 

tenis dintre echipele Ungariei și Fin- 
, landei, contind pentru zona europea
nă a Cupei Davis, ediția 1974'1975. 
XhJDă Dnmele două partide de sim
plu, scorul este de 2—0 in favoarea 
oaspeților : Robert Machan—George 
Berner 1—6. 9—7. 6 8. 8—6. 6—1 ; 
Balasz Taroczi—Pekka Seilae 6—1, 
F— 3, 6—1.

Țn aceeași competiție, la Sofia, e- 
«plina Bulgariei conduce cu 2—0 In 
jpeciul cu Turcia : Lluben Ghenov— 
Jlemzj Hydin 6—3. 6—0. 6—1 : Bo- 
jjdar Pamooulov—Hasan Ozdemir tk-1. 6—3. 6-1.

• Aproape 200 de concurent! din 29 
de țări vor participa, intre 10 șl 13

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

septembrie, 1 șl 2 octombrie. In țari: 
Vreme in curs de IncAJzlre ușoari. Ce
rul va fi temporar nor os. Vor cădea 
ploi locale, sub formă de aversă. Vlnt 
moderat. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse Intre 4 și 14 grade. Izolat 
mai coborite In nordul tării, unde con
dițiile atmosferice vor fl favorabile 
producerii brumei, iar temperaturile 
maxime vor oscile Intre 14 șl 24 de 
grade. In Eucureștl : Vreme In curs de 
Încălzire ușoară. Cerul va fl temporar 
poros, favorabil plot! de scurtă dura
ți. Vlnt slab, piuă la potrivit

străine spiritului revoluționar, nu 
pot avea decit efecte dăunătoare 
intrucit perpetuează aspectele ne
gative. automulțumirea. conducind 
întotdeauna și in mod inevitabil la 
stagnare.

Trăsătură organică definitorie a 
Întregii activități a partidului, 
combativitatea revoluționară repre
zintă azi — in lumina obiectivelor 
Dolitico-ideoloeice. economice si 
organizatorice prevăzute in docu
mentele Congresului al XI-lea — 
o necesitate obiectivă. Acest ca
racter obiectiv decurge din însăși 
importanța, amploarea și comple
xitatea sarcinilor prevăzute in pro
iectele de Program și Directive, 
lntrucit realizarea marilor obiec
tive prevăzute in toate sferele de 
activitate Implică in mod necesar 
o „bază de plecare" cit mai înaltă, 
impune lichidarea deficiențelor, 
„curățirea terenului" de diversele 
lipsuri sau neajunsuri — iar aceas
tă cerință poate fi Îndeplinită 
numai intr-un climat de combati
vitate și nu prin atmosfera „căl
duță", neprincipială, de satisfacție 
față de rezultatele obținute, de „ca
muflare" a rezervelor interne de 
progres sau prin „rabat" la 
exigentele actuale. Funcția dina
mizatoare a partidului impune tu
turor comuniștilor să acționeze 
pentru ca adunările de dări de 
seamă să contribuie în cit mai 
mare măsură la Înrădăcinarea lar
gă a spiritului de autodepășire, al 
intoleranței față de lipsuri, al com
parării nu cu ce s-a făcui In tre
cut, ci cu ce era posibil să se facă, 
la nivel maxim, tlnzindu-se mereu 
spre mai sus.

Arma sigură de care dispun a- 
dunările de alegeri spre a stimula 
exigenta comunistă este critica șl 
autocritica, plrghie sigură de ac
celerare a progresului In toate do
meniile vieții sociale. Adunările de 
dări de seamă desfășurate plnă a- 
cum au dovedit că tocmai pe baza

Chinez, președintele Comitetului Re
voluționar al municipiului Hancjou, 
rare efectuează o vizită de prietenie 
in țara noa trft.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie, a participat Dumitru 
Turcuș. adjunct dc șef dc secție ta 
C.C. al PC.R.

A fost dc față Li Tin-ciuan. amba
sadorul R.P. Chineze

a tră.

la București.

• I • zilei
Simbătă dunft-amiază s-a înapoiat 

in Capitală Petre Lupu, ministrul 
muncii, care, insolit de un Rrup de 
specialiști, a făcut o vizită in R.F. 
Germania, la invitația ministrului 
federal al muncii si asigurărilor so
ciale. Walter Arendt.

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
au fost prezent! membri ai condu
cerii Ministerului Muncii, precum și 
reprezentanți ai Ambasadei R. F. 
Germania la București.

Simbătă dimineața a părăsit Ca
pitala. pleclnd spre Washington, mi
nistrul finanțelor. Florea Dumitrescu, 
guvernatorul pentru România la 
Fondul Monetar International și 
Banca Internațională pentru Recon
strucție si Dezvoltare — B.I.R.D., 
pentru a participa la reuniunea anua
lă a acestor două organisme.

★
între 23 și 28 septembrie a.c.. un 

grup de cadre și cursanți ai Cole
giului regal de studii in domeniul 
apărării din Marea Britanie. condus 
de comandantul colegiului, mareșal 
de aviație Sir John Barraclough. a 
efectuat o vizită turistică in țara 
noastră. în timpul șederii în Româ
nia, oaspeții au făcut vizite proto
colare șl de informare la Ministe
rul Afacerilor Externe. Ministerul 
Apărării Naționale și Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale. De aseme
nea. au vizitat Academia Militară, 
precum și obiective economice, cul
turale și turistice din București, 
Brașov și de pe Valea Prahovei.

Slmbătă dimineața, grupul și-a în
cheiat vizita in țara noastră. La ple
care, pe aeroportul Otooeni. oaspe
ții au fost salutați de generalul de 
armată Ion Tutovcanu, comandan
tul1 Academiei Militare, de generali 
și ofițeri superiori ai armatei noastre.

Au fost de față Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii în 
România, și It. col. Bernard Anthony 
Allum. atașat naval și militar, alți 
membri ai 
București.

Ambasadei engleze la

★
Cu prilejul „Zilei solidarității in

ternaționale a ziariștilor", la Bucu
rești a avut loc. simbătă, o aduna
re de solidaritate cu lupta ziariști
lor democrat! și progresiști din în
treaga lume împotriva imperialis
mului și colonialismului.

Despre semnificația evenimentu
lui a vorbit Ion Cârje, director ge
neral adjunct al Agenției române 
de presă „Agerpres", redactor-șef al 
revistei „Lumea".

Parlicipanții la adunare au adop- 
o telegramă de solidaritate a-tat

Timp de citeva zile, astronautul a- 
merican Eugene A. Cernan. coman
dantul misiunii ..Apollo 17“. a 
fost oaspetele țării noastre, vizitind 
institute de cercetări, obieciive de in- 
vățămint superior, avind intilniri cu 
oameni de știință români, cu spe
cialiști in domeniul acrospațial,

într-un interviu acordat unui re
dactor al Agenției române de pre
să Agerpres, astronautul american 
a declarat : „în cursul vizitei in țara 
dumneavoastră am avut fericitul pri
lej de a fi primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu. personalitate re
marcabilă. un rinditor profund. Am 
fost deosebit de impresionat de fap
tul că in cursul convorbirii s-a 
interesat indeaoroane de aspectele 
practice ale călătoriilor in spațiul 
extraterestru, de importanța lor 
pentru omenire, de tehnologia spa
țială și aplicarea ei in vederea solu
ționării unor probleme privind sur
sele de energie, poluarea, mediul în
conjurător. Mi-a rămas intipărită in 
minte imaginea sa de om energic, 
apropiat, dăruit intereselor poporu
lui român, afirmării României, pre
ocupat de viitorul omenirii atit din

analizei exigente a activității or
ganizațiilor de partid, sub toate 
aspectele ei. pozitive și negative, a 
înfățișării deschise, curajoase, a 
lipsurilor, au putut fi găsite câi și 
soluții pentru înlăturarea acestora, 
pentru obținerea de noi progrese. 
Din păcate, s-au înregistrat și des
tule cazuri cind dările de seamă 
și intervențiile în discuții au fost 
axate exclusiv pe raportarea de

dresată Organizației 
Ziariștilor.

Internationale a

★
Simbătă, renumita ___

colă Voinești din județul Dîmbovi
ța a sărbătorit împlinirea unul pă
trar de veac de la înființare. Manl- 
testarca Jubiliară a reunit cercetă
tori, profesori, ingineri și alte cadre 
din invățâmintul superior, din sta
țiuni și ferme specializate în cultura 
pomilor fructiferi.

Au participat Ion Slănescu. prim- 
sccrelar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R., Ion Ceaușescu 
și Nicolae Ștefan, adjuncți ai mi
nistrului agriculturii, industriei ali
mentare și apelor.

In cuvintul său, acad. prof. Ni
colae Giosan, președintele Academiei 
de Științe Agricole, a arătat că sta
țiunea din Voinești se înscrie, prin 
rezultatele cercetărilor. în rindul uni
tăților fruntașe ale Academiei de 
științe agro-silvice. Pe lingă produc
ția constantă de 15—17 tone fructe 
la hectar, stațiunea deține o colec
ție de peste 1 000 de soiuri de pomi.

Participanții la adunare au adresat 
o telegramă 
al partidului, 
Ceaușescu.

stațiune porni

secretarului general 
tovarășul Nicolae

★
încheiat lucrările se-Simbătă s-au __ .

siunii științifice dc lucru a Institu
tului central de fizică de pe plat
forma Măgurele-București, dedicată 
celui de-al XI-lea Congres al par
tidului.

Timp de trei zile, cercetători, ca
dre didactice, specialiști din unități 
de cercetare, proiectare și producție, 
ale ministerelor și celorlalte organe 
centrale, institutelor centrale de cer
cetare și academiilor de științe, cu 
care colaborează unitățile institutu
lui, au dezbătut circa 400 de comu
nicări științifice.

în încheiere, participanții au a- 
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

★
în Capitală a avut loc o ședință 

a Comisiei centrale pentru sprijinirea 
acțiunii de economisire, la care au 
participat membri ai conducerii unor 
ministere, instituții centrale și or
ganizații obștești, reprezentanți ai 
presei. Au fost dezbătute măsurile 
adoptate in vederea organizării, in 
perioada 25—31 octombrie, a tradițio
nalei ..Săptămini a economiei" — 
manifestare de larg interes 
tenesc.

Cu acest prilej, președintele Casei 
de Economii și Consemnațiuni. Mir
cea Popovici. a prezentat principa
lele aspecte ale activității C.E.C. șl 
acțiunile prevăzute a se desfășura in 
cadrul „Săptăminii economiei".

în încheierea ședinței a luat cu
vintul Gheorghe Picoș, adjunct al 
ministrului finanțelor.

cetă-

punct de vedere social, cit și teh
nologic și științific".

Râspunzind unei întrebări privind 
contactul cu oamenii de știință ro
mâni, comandantul misiunii ,,Apollo 
17" a arătat: „Am văzut România de 
mai multe ori, de departe, din spa
țiu, și mi s-a părut frumoasă, dar, 
pășind acum pentru prima dată pe 
pămintul ei, m-am convins că e o 
tară minunată, plină de tinerețe. 
M-am intilnit cu numeroși oameni 
de știință din țara dumneavoastră 
și mi-am dat seama că urmăresc cu 
atenție rezultatele zborurilor spația
le. tehnica acestora, soluționarea 
complexelor probleme legate de ie
șirea omului în spațiul extraterestru. 
Noi colaborăm cu țări din întrea
ga lume in domeniul spațial, al co
municațiilor. sateliților. In laborato
rul spațial care va fi lansat in jurul 
Pâmintului vor lucra numeroși oa
meni de știință din Europa. care 
și-au adus contribuția la realizarea 
și conceperea sa".

în încheiere. Eugene A. Cernan a 
spus : „Plec din România mult mai 
bogat decit am fost atunci cind am 
venit și duc cu mine căldura po
porului român, mesajul său generos 
de pace și colaborare".

cadrele de conducere, își îndepli
nesc îndatoririle în producție și in 
viața sociali, se preocupă de ridi
carea nivelului de pregătire pro
fesională, politico-ideologlcă, cul
turală, științifică, se automode- 
lează spre a-și asimila organic tră
săturile proprii profilului politico
moral al comunistului conturat in 
Proiectul de Norme ale eticii și e- 
chității socialiste. Nu au procedat

Critica exigentă,
combativitatea revoluționară

succese, vorbindu-se numai despre 
realizări, iar in legătură cu lip
surile căutlndu-se doar justificarea 
lor prin tot felul de cauze „obiec
tive".

în lumina Impulsului viguros 
spre progres accelerat in toate do
meniile pe care 11 cuprind in intre- 
gul lor conținut documentele Con
gresului al XI-lea, trebuie avută in 
vedere recomandarea insistentă și 
repetată a secretarului general al 
partidului că nu numai lipsurile, ci 
și rezultatele pozitive se cer exa
minate în spirit critic, țlnind sea
ma că șl in organizațiile de partid 
care se pot mindri cu succese re
marcabile există rezerve și posibi
lități de mal bine, care trebuie in
tegral fructificate.

Combativitatea revoluționară, spi
ritul critic și autocritic trebuie 
să-și găsească expresie in analiza 
exigentă in cadrul adunărilor de 
alegeri a modului in care fiecare 
membru de partid, și Îndeosebi

just acele organizații câre, cu pri
lejul adunărilor, in ambianța ge
nerală a rezultatelor pozitive, au 
privit cu îngăduință diverse fe
nomene negative, manifestări ale 
atitudinii înapoiate față de muncă 
sau față de avutul obștesc, men
talități retrograde — pe motivul 
că reprezintă doar cazuri izolate, 
aspecte periferice. Fie că este vor
ba de abateri de la disciplină 
sau producție de slabă calitate, 
de abuzuri sau ilegalități, de ca
zuri de incorectitudine sau mani
festări de favoritism, de dezinfor
mare a organelor de conducere, de 
tendințe de căpătuială sau para
zitism, de comportare imorală in 
viata personală — adunările de 
alegeri au Îndatorirea majoră dea 
le da o ripostă fermă. Intransigen
ță, criticind nominal, deschis șl 
ascuțit și adoptind măsuri hotărite 
prin care cei vinovat! să fie tra61 
la răspundere. Este necesar ca In 
asemenea cazuri să se țină

Intre 1 ți 5 octombrie 
la București

A IV-a conferință
a asociațiilor

pentru Națiunile Unite
din țările europene

Simbătă a avut loc, la sediul Aso
ciației Române pentru Națiunile Uni
te (ANUROM), o conferință de 
presă, la care au luat parte reprezen
tanți ai presei române $1 cores
pondenți străini acreditați la Bucu
rești, cu prilejul apropiatei deschi
deri in Capitala țării noastre a ce
lei de-a IV-a Conferințe a asociații
lor pentru Națiunile Unite din țările 
europene CI—5 octombrie).

Prof. univ. dr. docent Alexandru 
Bălăci, președintele ANUROM, și 
prof. dr. Dumitru Mazilu, secretar 
general al asociației, au prezentat 
temele care vor face obiectul con
ferinței, subliniind Importanța re
uniunii pentru dezvoltarea unui cli
mat de pace șl înțelegere internațio
nală, contribuția acesteia la succesul 
Conferinței de la Geneva pentru 
securitate și cooperare in Europa.

A fost prezent S. A. Chedid. di
rectorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București.

tv
DUMINICĂ

29 SEPTEMBRIE
PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil : 

Daktarl.
10,00 Viața satului.
11,15 Contemporanele noastre.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Album duminical.
17,00 Film serial pentru tineret: 

„Cireșarli".
17,40 Balada pentru acest pămlnt 

Muntele de sare.
18,00 Steaua fără nume.
19,00 Reporter ’74.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film artistic : „Cel trei 

chetari".
21,50 La noi nu-1 nimenea 

trin.
22,10 Telejurnal.
22.20 Duminica sportivă.

PRO GRAMUL II

muș-
bâ-

Con- 
orchestra

CU PRILEJUL CELEI DE-A XXV-A ANIVERSĂRI 
A PROCLAMĂRII REPUBLICII POPULARE CHINEZE

întîBnire prietenească
în cadrul manifestărilor consacra

te celei dc-a 25-a aniversări a pro
clamării R. P. Chineze, simbătă 
după-amlazâ a avut loc la coopera
tiva agricolă de producție „Prietenia 
româno-chinezâ" din comuna Mun
tenii Buzău, județul Ialomița, o inlll- 
nlre prietenească intre membrii 
Ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești și cooperatorii din localitate.

La adunarea care a avut loc cu 
acest prilej au participat reprezen
tanți al organelor județene și locale 
de partid și de stat, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Pentru noi, a spus In cuvintul său 
Ghlță Gheorghe, președintele coope
rativei agricole din comuna Mun
tenii Buzău, este o mare cinste 6ă 
marcăm, Împreună cu Întregul popor 
român, aniversarea unui sfert de 
veac de la proclamarea R. P. Chi
neze, eveniment de o deosebită im
portanță in istoria poporului chinez. 
Subliniind că țăranii cooperatori din 
comuna sa se bucură din toată inima 
de realizările obținute de poporul 
chinez, sub conducerea partidului 
comunist, in frunte cu tovarășul 
Mao Tzedun, el a urat succese tot 
mal mari poporului chinez in opera 
de construire a socialismului. Vorbi
torul a relevat, de asemenea, priete
nia dintre poporul român și poporul 
chinez, arătind că vizita de priete
nie în China socialistă prietenă a 
delegației de partid și guvernamen
tale române, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, convorbirile cu 
tovarășii Mao Tzedun, Ciu En-lal și 
cu alți conducători de partid și de 
stat chinezi s-au înscris ca un eve
niment de importanță istorică in

cronica relațiilor romftno-chlneze, ca 
o conți ibuție dc prim ordin la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei și colaborării 
frățești dintre cele două țări, partide 
și popoare

Luind cuvintul. ambasadorul R. P. 
Chineze. Li Tin-ciuan. a exprimat 
sincere mulțumiri Partidului Comu
nist Român șl guvernului român 
pentru numeroasele manifestări or
ganizate in cinstea aniversării a 25 
de ani de la proclamarea R- P. Chi
neze. De asemenea, cl a transmis 
cooperatorilor din Muntenii Buzău 
un salut din partea comunei popu
lare „Prietenia chino-română". pre
cum și felicitări pentru realizările 
obținute in producția agricolă. In 
continuare. vorbitorul a trecut In 
revistă lupta poporului chinez pen
tru edificarea noii orânduiri, succe
sele obținute de poporul chinez In 
dezvoltarea industriei, agriculturii, 
În știință și cultură.

Referindu-se La relațiile dintre 
partidele, statele șl popoarele noas
tre, vorbitorul a arătat că ele s-au 
Întărit și s-au dezvoltat mult după 
vizita întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in R. P. Chineză. 
Ambasadorul chinez a subliniat, de 
asemenea, că la întărirea acestor re
lații a contribuit vizita delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Chineze in România.

Tn încheiere, ambasadorul R. P. 
Chineze a oferit cooperatorilor din 
Muntenii Buzău un tablou reprezen- 
tind un moment al intilnlril tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul 
Mao Tzedun.

(Agerpres)

Simbolurile multiple
ale Șanhaiului

10,00—11,45 Matineu simfonic.
cert susținut de zt:’____
simfonică a Radlotelevlziunii 
sovietice. Dirijor : Ghenadl 
Rojdestvenskl.

20,00 Farmecul muzicii.
20,30 Eroi Îndrăgiți de copil: „Năz

drăvanul Dennis".
20,55 Tezaur de cintec româ

nesc.
21,25 Film serial : „Omul și ora

șul". Episodul „Pe milnl 
bune".

LUNI 30 SEPTEMBRIE
în junii orei 8,00 — solemnita

tea semnării documentelor oficia
le româno-liberiene.

In jurul orei 10,15 — ceremonia 
plecării președintelui Republicii 
Liberia, William Tolbert Jr., care, 
la invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficia
lă In țara noastră.

PROGRAMUL I

16,00 Telex.
16,05 Emisiunile săptăminll.
16,15 Prin Cazane spre Orșova.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,05 Tribuna TV.
19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Civilizația românească.
20,45 Roman foileton : „Flori de 

toamnâ". Episodul II — „Ră
mas bun".

21.35 Revista literar-artlstică TV.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Muzică populară.
17,55 Film serial „Adam Șangala". 

Producție a studiourilor de 
televiziune cehoslovace. Epi
sodul I.

18,20 Universitatea TV.
18,50 Bucureștiul azi.
19,05 Pagini de umor : Ce vrâji 

a mai făcut nevasta mea.
19.30 Telejurnal.
20,00 Aplauze pentru români.
20,15 Film artistic : „La volan... 

Gino Borghesa". Premieră pe 
țară. Cu : Kirk Douglas, 
Cezar Romero, Ida Lupino, 
Lee J. Cobb. Regla : Henry 
Hathaway.

21.45 Portativ ’74.

seama riguros de 
Statutului P.C.R., 
fiecărui comunist ii 
gația expresă „să 
strictele disciplina 
„să lupte pentru înfăptuirea 
liticii partidului și a hotăririlor or
ganelor sale dc conducere", „să mi
liteze pentru aplicarea și respec
tarea legilor statului". Numai ba- 
zindu-se pe forța exemplului per
sonal al fiecărui comunist vor fi in 
măsură organizațiile de partid să-și 
dezvolte și să-și îmbunătățească 
activitatea educativă de formare a 
omului nou, caracterizat prin tră
săturile moralei socialiste.

După cum se știe, adoptarea de 
către Plenara C.C. al P.C.R. din 
iulie 1974 a „Criteriilor" ce trebuie 
îndeplinite de candidațil propuși 
pentru organele centrale și locale 
ale partidului constituie un îndrep
tar precis și riguros a cărui apli
care este menită să asigure alege
rea celor mai buni și mai prlcepuți 
militanți în conducerea organizații
lor de partid. Dar. privite pe un 
plan mai larg, în lumina prevede
rilor statutare și ale Proiectului 
de norme, „Criteriile" definesc tot
odată trăsături care trebuie să ca
racterizeze activitatea și comporta
rea tuturor membrilor de partid 
in colectivul de muncă, în societa
te și familie, in relațiile cu oa
menii.

Este datoria organelor locale ale 
partidului, a tuturor comuniștilor 
să asigure desfășurarea adunărilor 
de alegeri in spiritul exigentei și 
combativității revoluționare, al cri
ticii și autocriticii principiale, al 
fermității și intransigenței partinice 
împotriva oricăror fenomene ne
gative, deficiențe 6au neajunsuri, 
ca o condiție principală a Întăririi 
continue și perfecționării activită
ții tuturor organizațiilor de partid, 
a creșterii forței de mobilizare a 
partidului in opera grandioasă de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și trecere la 
construirea societății comuniste.

prevederile 
prin care 
revine obli- 

respecte cu 
de partid", 

po-

Privim Șanhaiul de 
pe terasa unui impu
nător hotel de 24 de 
etaje. Acoperișuri pes
te care timpul și-a aș
ternut oboseala pali
dă, dilulnd culorile, a- 
lături de geometricele 
terase ale blocurilor 
moderne ; bulevarde 
largi, invadate de ver
deață și nenumă
rate coșuri de fa
brici și uzine ; sute de 
vapoare pe spina
rea fluviului Huang 
Po așteaptă acos
tarea la una dintre 
cele 40 de dane ale 
portului. Toate iți vin 
în intimpinare pentru 
a-ti povesti despre rit
murile noi ale Șan- 
haiului.

Intr-adevăr, vorbind 
despre Șanhai nu gre
șești dacă spui că 
este un oraș tinăr, in 
ciuda celor peste două 
milenii de existență. 
Pentru că nu au tre
cut decit 25 de ani de 
cind revoluția popu
lară a statornicit la 
Șanhai, ca de altfel in 
întreaga Chină, noi o- 
rlnduieli, de cind oa
menii, liberi și stă- 
pini pe propria lor 
soartă, au inceput să-i 
croiască haina nouă, 
modernă. Oameni care, 
sub conducerea par
tidului comunist, au 
știut să lupte aprig 
pentru eliberare na
țională și socială, care 
au știut să refacă cu 
migală, tenacitate și 
gust ceea ce urgia 
războiului a distrus, 
sâ-si construiască un 
prezent pe dimensiuni
le noi, modeme, ale 
socialismului.

Pe vremea cind 
cele mal importante 
zone ale orașului erau 
concesionate imperia
liștilor englezi, fran
cezi, americani sau 
japonezi, cind fluviul 
Huang Po se numea 
„Fluviul lacrimilor" 
pentru că pe albia lui 
se scurgeau imensele 
bogății ale Chinei, 
Șanhalul deținea tris
tul record al foame
tei. al șomajului, al 
bolilor și al vagabon
dajului. Și iată că. nu
mai după un pătrar 
de secol, mai bine de 
o treime dintre cei 12 
milioane de locuitori 
trăiesc In case noi. Nu 
există om apt de 
a munci care să nu-și 
aibă locul statornic ln- 
tr-una din miile 
de intreprinderl in
dustriale sau in 6Utele

de instituții. Peste trei 
milioane de copii și 
tineri se pregătesc in 
școli și facultăți.

Șanhaiul este cel 
mai mare oraș al 
Chinei — dar titlul 
său de glorie îl con
stituie nu numărul de 
locuitori, cit dezvol
tarea industrială fără 
precedent Industria 
orașului furnizează 
astăzi o pătrime din 
întreaga producție in
dustrială a R. P. Chi
neze, asigurind pro
gresul tehnic pentru

NOTE DE DRUM
DIN R.P. CHINEZA

numeroase ramuri ale 
economiei naționale.

Făcind o călătorie 
cu vaporul pe fluviul 
Huang Po pină la in- 
tilnirea cu legendarul 
Iang-Tzi, ne-am pu- 
oit da mai bine sea
ma de ceea ce în
seamnă Șanhaiul in
dustrial. Pe malul 
sting, chiar la intra
rea in oraș, se află 
marea uzină construc
toare de mașini și u- 
tilaje grele. In apro
pierea acestei uzine cu 
peste 10 000 de munci
tori s-a înălțat o nouă 
zonă industrială, in 
care un loc de frunte 
11 ocupă fabrica de 
motoare electrice, 
combinatul de Îngră
șăminte azotoase, fa
brica de mașini agri
cole. în continuare 
zărim apoi renumita 
uzină de microrul- 
menți, fabrica de mo
toare Diesel, combi
natul de fire șl fibre 
sintetice, două termo
centrale gigant, cea 
mai mare rafinărie 
din țară... Informin- 
du-ne că toate aceste 
obiective au fost inăl- 
țate in ultimii 15—20 
de ani, gazdele noas
tre nu și-au putut as
cunde mindria — de 
altfel justificată — 
pentru faptul că cea 
mai mare parte a uti
lajelor, mașinilor, in
stalațiilor șl aparatu
rii de automatizare 
au fost proiectate și 
produse de Înșiși oa
menii muncii din Șan
hai.

După frumoasa șl 
Instructiva călătorie 
pe Huang Po, am po
posit la expoziția in
dustrială a orașului.

Găzduită într-un 1- 
mens palat, această 
expoziție cu caracter 
permanent prezintă 
vizitatorului circa 5 000 
de produse. Mașini e- 
lectrice de calcul, ma- 
șini-unelte cu coman
dă program, războiul 
de țesut fără suveică, 
mașina de rectificat 
cu un diametru de 2 
m, turbogeneratorul de 
300 000 kW, cu răcire 
prin apă a rotorului și 
statorului, elegantele 
limuzine „Șanhai" — 
care alcătuiesc doar 
citeva din ipostazele 
noului oglindit in ma
chetele sau exponate
le din această expozi
ție.

Faptul că In fiecare 
an sint expuse in a- 
cest palat circa 1000 
de produse noi dove
dește ritmul rapid de 
dezvoltare și moder
nizare a industriei o- 
rașului. Dar nu-i mal 
puțin adevărat că noi
le sale coordonate in
dustriale le putem de
duce și din tumul
tuoasa activitate des
fășurată in port. Punct 
nodal de import-ex
port al Chinei popu
lare, Șanhaiul are le
gături comerciale cu 
130 de țări.

...Dar dincolo de 
cifre, industria orașu
lui are și o dimensi
une sentimentală : este 
exprimată de dragos
tea șanhaiezului pen
tru frumos, chiar cind 
totul este supus unor 
rigurozități funcțio
nale, o dragoste care 
se ridică din veacuri 
pentru a-și pune am
prenta și pe operele 
industriei socialiste. 
Mă gindesc la siluetele 
zvelte ale mașinilor și 
utilajelor, la finisajele 
migăloase, la risipa de 
artă incorporată în 
vestitele sculpturi în 
fildeș sau in jad, in 
țesăturile de mătase 
sau in creionul desti
nat școlarului.

...M-am despărțit de 
Șanhai impresionat de 
ritmul accelerat in 
care locuitorii săi ii 
pun temelii noi, pe 
măsura epocii socia
liste. M-am despărțit 
cu o mare bucurie in 
suflet, văzind șuvoa
iele de tineri și bă- 
trini, imbrăcați curat, 
veseli, cu un aer plin 
de sănătate și demni
tate umană, atribute 
ale constructorilor 
Chinei socialiste.
Comeliu PILOFF

LITERATURA
(Urmare din pag. I
lurile societății în mij
locul căreia trăiește, 

într-adevăr, pentru 
creatorul veritabil, 
pentru creatorul de 
arfă angajat, fenome
nul alienării nu mai 
poate exista In socie
tatea noastră socialis
tă, pentru simplul mo
tiv că noile mutații 
și noile relații produ
se in orbita materială 
și spirituală 11 retează 
progresiv rădăcinile. 
Cu alte cuvinte, rela
ția subiectiv-obiectiv 
Iși pierde caracterul 
contradictoriu pe care 
II are intr-o aocietate 
improprie dezvoltării 
personalității artistice, 
bazată pe exploatarea

și frustrarea muncii, 
devenind, implicit, o 
afirmație nesilită.

Dar făurirea unei li
teraturi de înaltă ți
nută umanistă înseam
nă, fără Îndoială, fău
rirea unei literaturi de 
înaltă valoare artistică, 
care sporește eficiența 
educativă, sensul po
litic al actului artistic, 
precum și capacitatea 
de integrare socială a 
operei.

Aceasta Impune tu
turor scriitorilor și 
creatorilor de artă, în 
primul rînd, o Înțele
gere și investigare a 
realității din ce în ce 
mai largi, cu un carac
ter din ce !n ce mai 
pătrunzător și mai 
exact, o participare

fără rezerve, mai mul
tă rigoare pe plan 
ideologic și metodolo
gic, dezvoltarea spiri
tului novator prin con
fruntarea părerilor in 
spirit științific, înlătu
rarea diletantismului 
și superficialității, eli
minarea monotoniei șl 
a șablonului, stabilirea 
unui climat favorabil 
creației.

Operele noastre li
terare, străbătute de 
mesajul umanismului, 
socialismului și al co
munismului, trebuie să 
reflecte cu mai multă 
profunzime fenomene
le actuale din viața 
societății noastre, de
venind, așa cum stă 
scris In Program, „bun 
al întregului popor".
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Zădărnicirea unui complot
ai reacțiunii

• Arestarea mai multor seci de persoane
• Mișcarea Forțelor Armate cere poporului să-și păstreze 

calmul și să fie vigilent

NA 28 (Agerp

UreaRâ".
/ităti — afirmă comu- 

de râzvrâ- 
I climat de 
■nic si trafi- 
b garantării 
eiate drmo- 

'Chivoc de pno- 
țelor Armate, 

s-a procedat la arestarea mai multor 
zeci de persoane în primele orc ale 
dimineții dc 28 septembrie". Potri- 

;nun exilului. ..operațiunea deș
ire este vorba, Înfăptuită de 

armate, nu a fost anunțată, 
L in prealabil, ceva ce a nro- 
o an-'jm/.â nc’. niș;c. Dar Mls-

_ Forțelor Armate, care este 
hotăritâ să-și îndeplinească procra- 
m'il. cerc poporului să-și pâstreze 
calmul si să fie vigilent, pentru a 
r ipundc oricărei manevre a rcac- 
tiunii".

pre

e

CONFERINȚEI MONDIALE

Reuniunea de la Roma
ROMA 28 (Corespondență de la 

R Bogdan). La <ediul F.A.O., din 
Roma. își desfășoară lucrările cea 
de-a treia sesiune a Comitetului pre- 
gătitor al Conferinței mondiale ali
mentare, care va avea loc. in capi
tala Italiei, intre 5 și 16 noiembrie 
a.c. La lucrările comitetului participă 
delegații din peste 70 de țări ale 
lumii. Din țara noastră este prezentă 
o delegație condusă de ambasadorul 
I-acob Ionașcu, reprezentant perma- 
n nt al României pe lingă F.A.O.

Principalele probleme care sint 
dezbătute in cadrul acestei sesiuni 
privesc evaluarea situației alimentare 
mondiale actuale și de perspectivă, 
analiza unor propuneri de acțiuni la 
nivel național și internațional desti
nate să ducă la îmbunătățirea, pe 
plan mondial, a situației alimentare.

Dezbaterile de pină acum au evi
dențiat cu claritate faptul că o pre
misă fundamentală pentru soluționa
rea problemelor agro-alimentare in 
lume o constituie creșterea produc
ții in ace1^ important sector econo
mic in toate țările si. in primul 
ri nd. in cele in curs de dezvoltare. 
Numeroși delegați au subliniat, de 
asc-menea. însemnătatea care revine 
în acest cadru comerțului interna
tional cu produse agro-alimentare. 
precum și necesitatea ca măsurile 
ce se vor lua in vederea soluționării 
acestei chestiuni să se înscrie ca 
pași concreți spre instaurarea unei 
no: ordini economice in lume.

In intervenția sa, șeful delegației 
române, ambasadorul Iacob Ionașcu, 
a subliniat, printre altele, necesita
tea sporirii eforturilor proprii ale 
fiecărei țări ca factor primordial in 
dezvoltarea și creșterea producției a- 
grieole. Vorbitorul a relevat, tot
odată. că. fie bilaterală, fie multila
terală. cooperarea internațională poate 
contribui substanțial, alături de 
eforturile proprii, la dezvoltarea și 
creșterea producției agro-alimentare 
Ln lume. In concepția României, a- 
ceastă cooperare trebuie să se în
cadreze in eforturile indreptate spre 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale. Referindu-se la 
factorii care pot contribui la dezvol
tarea producției agricole, reprezen
tantul român a evidențiat importanța 
ce revine cercetării științifice și teh
nologice și aplicării rezultatelor a- 
cesteia in producție, a facilitării 
transferului de tehnologie in țările în 
curs de dezvoltare in condiții mai 
puțin anevoioase. In același timp, 
vorbitorul a subliniat rolul ce re
vine resurselor umane in dezvolta
rea agriculturii și. in general, in dez
voltarea economică și socială a fie
cărei țări.

Noi perspective cooperării economice romeno-franceze
La București s-au desfășurat in aceste zile lucrările celei de-a Vl-a 

sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-franceze de coope
rare economică, științifică si tehnică. Cu acest prilej, este prezent in 
țara noastră dl. NORBERT SEGARD, secretar de stat pentru co- 
ir.ert exterior al Franței, președintele pârtii franceze in comisia mixtă. 
Distinsul oaspete a răspuns cu amabilitate solicitării noastre de a 
acorda un interviu ziarului „Scinteia".
— După cum s-a anunțat fn 

presă, la 27 septembrie au fost 
semnate principalele documente 
ale actualei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-franceze. Cum a- 
preciați rezultatele de ansamblu 
ale acestei sesiuni, in contex
tul evoluției din ultimii 
cooperării economice 
România ți Franța ?

ani a 
dintre

primul— As vrea să mă refer, in 
rind. la faptul că am avut onoarea 
să fiu primit de președintele Româ
niei. Nicolae Ceanșeseu. si să-l trans
mit, ca acest prilej, din partea pre
ședintelui meu. Valery Giscard d’Es- 
taing. un mesaj de prietenie. In 
timpul convorbirii, am făcut un 
tur de orizont asupra principalelor 
probleme politice si economice ale 
vieții internaționale si am constatat 
cu satisfacție că intre țările noastre 
există o convergentă a punctelor de 
V De asemenea, s-a subliniat încă o 
dată că atit Franța, cit si Romania 
doresc să extindă si fă adincească 
relațiile economice dintre ele. in fo
losul înțelegerii si colaborării In Eu
ropa. in viata internațională.

De altfel, asa cum au arătat și lu
crările comisiei mixte, in cadrul ac- 

Totodată. «-a anunțat câ pre
ședintele Spinala a anulat manifesta
ția „majorității tficule", caro urma 
sft aibă loc simbătă in fața Palatu
lui Belem din Lisabona, reședința 
Președinției Republicii. La această 
manifestație Își anunțaseră partici
parea citeva mii de persoane. Un 
comunicat oficial difuzat in acest sens 
in capitala portugheză cere populației 
sA năstreze calmul si să respecte in
strucțiunile forțelor armate. Comuni
catul guvernamental avertizează îm
potriva „climatului de război civil 
și incidentelor singeroase" care ar 
putea să (ie provocate dc o contra- 
manifestație. In noaptea de vineri 
spre simbătă. coi care se opuneau 
acestei manifestații au ridicat bari- 

snre Ll- 
sosirea

de e\- 
Soarcs, 
Stras- 

cade pe căile do acces 
sabona pentru a împiedica 
manifostanților.

Pe de altă parte, ministrul 
terne al Portugaliei, Mario 
care a rostit un discurs la
bourg in cadrul Adunării Consulta
tive a Consiliului Europei occiden
tale. referindu-se la evenimentele 
inten-enite in Portugalia in noaptea 
de vineri sure simbătă. a declarat că 
„na complot al elementelor de 
dreapta și de extremă dreapta Îm
potriva forțelor progresiste a eșuat". 
In continuarea discursului său, Soa
res a pus accentul pe evoluția pozi
tivă a situației politice din Portuga
lia. după răsturnarea regimului 
Caetano. Pași importanți — a spus 
el — au fost făcuți în direcția in- 
stituționalizăril unei democrații, și a 
amintit, in acest sens, că legea elec
torală. in baza căreia se vor desfă
șura alegeri generale in luna martie 
a anului viitor, este in curs de 
aprobare și va fi dată publicității.

NAȚIUNILE UNITE 28 (De la tri
misul Agerpres, V. Martalogu). — 
Președintele Italici, Giovanni Leone, 
care a luat cuvintul in Adunarea 
Generală a O.N.U., s-a referit la ro
lul și activitatea organizației. El a 
declarat că și în cazurile în . care 
acțiunile pentru destindere, pentru 
realizarea unui compromis sau pen
tru obținerea păcii nu au fost între
prinse direct in cadrul O.N.U., totuși 
inițiativa sau inspirația esențială sau 
angajamentul Națiunilor Unite au 
fost elementele care au jucat rolul 
decisiv sau cel puțin au oferit un 
climat favorabil pentru cooperare. 
Acest lucru este in mod deosebit 
adevărat in ce Drivește problema 
dezarmării — atit de importantă 
pentru obținerea stabilității, securită
ții și păcii in lume — a menționat 
el. Prin dezvoltarea și promovarea 
a ceea ce a fost realizat in alte fo
ruri, a spus vorbitorul. Adunarea 
Generală și-a păstrat funcția sa esen
țială de înaintare spre realizarea 
celor mai sensibile aspirații ale ome
nirii.

Abordind, la rindul său, problema 
structurilor și activității organizației, 
ministrul de externe al Republicii 
Costa Rica, Gonzalo Facio, a subli
niat necesitatea intreprinderii unor 
acțiuni in scopul perfecționării pro
cedurilor O.N.U. Ministrul costarican 
și-a încheiat discursul afirmind în
crederea țării sale in Națiunile Uni
te și hotărârea de a continua să În
deplinească toate obligațiile ce-i re
vin in cadrul comunității internațio
nale.

Ministrul de externe al Coastei de 
Fildeș, Arsene Assouan Usher, co- 
mentind actuala situație economică 
mondială, a afirmat că prețul foarte 
scăzut al materiilor prime, precum si 
actualele instituții economice au 
permis anumitor state să benefi
cieze de pe urma altora. Pentru 
schimbarea acestei practici, este ne
voie ca țările în curs de dezvolta
re să acționeze unit. Referir.du-se 
la situația din Orientul Mijlociu, 
ministrul din Coasta de Fildeș 
a apreciat că palestinenii nu mai 
pot fi considerați simpli refugiați. Ei 
formează o comunitate organizată și 
nu va putea exista pace atita vreme 

tualei sesiuni, cooperarea economică 
româno-franceză oferă un bilanț po
zitiv. Este deosebit de semnificativ 
că volumul schimburilor comerciale 
româno-franceze a crescut in acest 
an de 3,4 ori față de nivelul anului 
1965. In prezent, ne gindim la reali
zarea unor schimburi comerciale e- 
chillbrate. in direcția creșterii expor
turilor românești pe piața franceză. 
Adică, pentru a vinde mult în Româ
nia. trebuie să cumpărăm mai mult 
din tara dv. Un asemenea deziderat 
trebuie să-l avem in vedere la în
cheierea viitorului acord de coope
rare economică, industrială si teh
nică dintre țările noastre, care ur
mează să fie semnat la sfirșitul a- 
cestui an. Fructuoase legături bilate
rale. de cooperare, concretizate in- 
tr-o serie dc acorduri și contracte 
importante, se dezvoltă in domeniile 
aeronauticii, construcțiilor de mașini, 
electronicii, tehnicii, științei.

Acest curs mereu ascendent al re
lațiilor economice se desfășoară ue 
terenul fertil al prieteniei tradițio
nale. al unei adevărate afinități spi
rituale. cristalizate de-a lungul isto
riei intre poporul român și poporul 
francez. într-un asemenea climat 
deosebit de favorabil, și lucrările ce
lei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mix-
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Senatori si experți americani FRANȚA; Vizita delegației P. C. R
au sosit la Havana

Obiectivul vizitei : ,,revizuirea relațiilor dintre S.U.A. ți Cuba"

HAVANA 28 (Agerpres). — I,® 
Havana au sosit, intr-o vizită de 
patru zile, senatorii Jacob Javits și 
Claiborne Pell, membri ai Comisiei 
pentru afacerile externe a Senatu
lui S.U.A. „Obiectivul acestei vizite

Ministrul de externe al Venezuelei : Climat favorabil pentru 
...................................................... O.S.A.anularea hotărîrii discriminatorii a

O conferință a șefilor dc state din 
America Latină, la care să participe 
șl Cuba, va putea fi convocată, in 
următoarele șase luni — a relevat, 
intr-o declarație fftcutft agenției 
Prensa Latina. ministrul de externe 
venezuclcan. Efrain Schacht Arlsle- 
RUirta. El a afirmit că. in prezent, 
se degajă un climat deosebit de fa
vorabil pentru ca reuniunea miniș
trilor dc externe lntino-americani, 
prevăzută pentru luna noiembrie, la 
Quito, să adopte, cu mare majorita
te dc voturi, hotărirca privind ridi
carea sancțiunilor economice șl poli
tice impuse dc Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.) împotriva Cubei.

„Venezuela — a spus Aristeguieta 
— nu vede nici un fel de dificulta
te pentru ca primul ministru. Fidel 
Castro, sau alți reprezentanți ai Gu
vernului Revoluționar al Republicii 
Cuba să fie invitați să participe la

CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANĂ

în dezbatere, aspecte ale dezangajării

militare și dezarmării
înGENEVA 28 (Agerpres).

contextul eforturilor care se fac la 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa in diferite organe 
de lucru pentru finalizarea docu
mentelor. prin soluționarea proble
melor mai dificile care au rămas in 
suspensie, aspectele militare ale se- 

A 0
cît această comunitate nu își va fi 
redobindit teritoriul.

In discursul său, adjunctul minis
trului de externe al Albaniei. Reis 
Malile, a menționat numeroase as
pecte ale unor conflicte și puncte 
fierbinți de pe glob, precum și ale 
relațiilor dintre state. El a eviden
țiat, de asemenea, angajamentul de 
luptă hotărită al unor popoare din 
Africa, Asia și America Latină pen
tru redobindirea drepturilor lor, ri- 
postînd dirz la tendințele de dictat 
din politica unor state. Vorbitorul a 
menționat că recenta conferință 
asupra dreptului mării a dezvăluit și 
a confirmat, in unele cazuri, ma
niera in care statele au devenit stă- 
pine ale resurselor lor naturale. Re- 
ferindu-se la recentele evenimente 
din Cipru, vorbitorul a afirmat că 
poporul albanez se opune oricărei 
ingerințe in problemele interne ale 
Ciprului. Insula trebuie să fie li
beră și independentă, iar integrita
tea sa teritorială pe deplin res
pectată.

Făcînd o retrospectivă a probleme
lor prezentate pe agenda sesiunilor 
precedente ale Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul de externe al Li
banului, Fouad Naffah, a menționat 
chestiunea dezarmării. Deși. Națiu
nile Unite, a apreciat el. âu în
registrat succese în elaborarea unui 
anumit număr de convenții in
ternaționale referitoare la aspecte 
parțiale ale frinării cursei înarmări
lor, cu toate acestea scopul ultim al 
dezarmării complete este încă ne
realizat Pentru aceasta, este nevoie 
ca eforturile tuturor statelor să fie 
intensificate, dar. in primul rind. ale 
membrilor permanenți ai Consiliului 
de Securitate.

★

Comitetul pentru verificarea de
plinelor puteri al celei de-a XXIX-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
a hotărit, vineri seara, cu 5 voturi 
pentru, 3 împotrivă și o abținere, in
validarea deplinelor puteri ale de
legației Republicii Sud-Africane la 
actuala sesiune, ca urmare a politi
cii de apartheid promovată de re
gimul rasist de la Pretoria. Hotări- 
rea comitetului urmează să fie su
pusă spre aprobare Adunării Gene
rale.

te au fost rodnice. Sint foarte satis
făcut de rezultatele reuniunii. Am 
stabilit cadrul principial al dezvol
tării viitoare a relațiilor noastre, pre
cum și o serie de măsuri concrete, 
menite să ridice ne o treaptă su
perioară această evoluție.

— V-am ruga să menționați 
domeniile concrete spre care $i-a 
concentrat atenția sesiunea co
misiei mixte.

— Sesiunea a adus o contribuție 
însemnată la amplificarea relațiilor 
româno-franceze, corespunzător in
tereselor celor două părți. După cum 
se precizează și în protocolul sesiu
nii, este vorba despre identificarea 
unor posibilități noi de dezvoltare a 
cooperării economice, industriale și 
tehnice in domeniile construcțiilor 
de mașini, chimiei, electronicii, elec
trotehnicii. aeronauticii și in alte 
sectoare de activitate de interes re
ciproc. Pe baza potențialului econo
mic al celor două țări și a rezulta
telor obținute pină in prezent, avem 
în vedere noi acțiuni și modalități 
de diversificare a relațiilor econo
mice, științifice și tehnice bilaterale. 
Aș aminti, in primul rind, sectorul 
aeronauticii, unde cooperarea româ
no-franceză oferă o valoroasă expe
riență. si care în viitor se va ex
tinde și diversifica. în același timp, 
menționez semnarea ia București, 
chiar în timpul sesiunii, a contrac
tului privind înființarea primei so
cietăți mixte româno-franceze de 
cooperare in producție, cu sediul in 

— a declarat J. Javits la sosire, pe 
aeroportul Josd Marti — este revi
zuirea relațiilor dintre S.U.A. șl Re
publica Cuba". Senatorii nord-ame- 
licani sini însoțiți dc un grup de 
experți și 29 de ziariști.

reuniunea șefilor de state ce se va 
desfășura la Caracas".

Aristeguieta a adresat un apel sta
telor latino-americane de a crea un 
front comun pentru apărarea efici
entă a materiilor lor primo, dat fi
ind că a sosit momentul „reevaluă
rii $i restructurării termenilor in 
care se desfășoară relațiile dintre 
țările subdezvoltate și națiunile in
dustrializate" și. mai concret, al re
considerării tratamentului tradițio
nal pe care Statele Unite îl acordă 
partenerilor de la sud de Rio Gran
de. în această ordine de Idei, minis
trul vcnezuelean de externe s-a pro
nunțat in favoarea inițierii, in cel 
mai scurt, timp posibil, a unul „dia
log sincer, obiectiv și ferm cu gu
vernul nord-amerlcan. pentru a sta
bili o nouă bază în relațiile econo
mice și comerciale".

curității ocupă un loc deosebit. După 
convenirea preambulului și a părții 
din dispozitiv referitoare la chestiu
nile de perspectivă, atenția princi
pală a fost concentrată asupra defi
nirii textului privind considerentele 
de care trebuie să se țină seama in 
eforturile îndreptate spre destindere 
militară și dezarmare, ajungindu-se 
la un acord de ordin general asu
pra formulărilor, fără însă a se pu
tea definitiva textele. în ședința de 
vineri, subcomisia respectivă a tre
cut la examinarea diferitelor formu
le privind condițiile concrete în 
care ar urma să se notifice marile 
manevre militare. Reprezentanții 
U.R.S.S., R.D. Germane, Angliei, 
Franței. R.F. Germania, Elveției și 
Austriei au relevat importanța aces
tei măsuri, precum și a altora, care 
fac obiectul negocierilor, pentru în
tărirea încrederii și creșterea stabi
lității in Europa.

Pozițiile rămîn încă îndepărtate în 
ceea ce privește aria, nivelul și data 
notificării acestor manevre.

Luind cuvîntul in cadrul acestor 
dezbateri, reprezentantul român, 
Romulus Neagu, a relevat caracterul 
complementar al acestor *~
care trebuie definite in raport 
obiectivul urmărit de a se crea un 
sistem general-european de aseme
nea notificări, în care 
prinse toate statele
Totodată, a spus vorbitorul, in pro
cesul de elaborare a formulei pri
vind zona manevrelor, supuse noti; 
ficării va trebui să se albă in vedere 
și situațiile specifice, astfel incit 
textul să poată reflecta Interesele și 
întruni consensul tuturor.

elemente,
cu

să fie cu
pa rticipante.

agențiile de presă transmit:
Președintele Mao Tzedun 

a avut, vineri, o intrevedero cu I- 
melda Romualdez Marcos, reprezen
tant special și soția președintelui 
Filipinelor. Ferdinand Marcos, aflată 
in vizită in R.P. Chineză.

Conferința în problemele 
©ÎÎSÎ'^jsi, desfășurată timp de 
cinci zile la Detroit, și-a încheiat 
lucrările. Au participat peste 4 000 de 
experti din 70 de țări ale lumii, re
prezentanți ai guvernelor, care au 
dezbătut probleme importante ce pri
vesc acest sector economic. Țara 
noastră a fost reprezentată de o de- 
leeație condusă de Octavian Groza, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință si Tehnolo
gie. ministru secretar de stat.

La Brazzaville “ fost crM1
Consiliul Suprem al Apărării, con-

România, în domeniul electronicii 
medicale.

Pe acest plan, în vederea stimulă
rii cooperării dintre întreprinderile 
și firmele economice din cele două 
țări in cadrul societăților mixte, un 
rol important îl va avea convenția 
inlerguvernamentală privind evita
rea dublei impuneri, semnată in ca
drul sesiunii. Vom continua, de ase
menea, tratativele in vederea _ con
struirii prin cooperare a unui au
toturism popular. în esență, vom in
tensifica si diversifica deci relațiile 
bilaterale de cooperare, mai ales in 
ramurile industriale „de vlrf“. Utile 
convorbiri am avut in acest scop cu 
conducerile unor ministere din țara 
dv.

— Care sint impresiile dv. In 
urina vizitei in România ?

— Este pentru a doua oară cind 
vin in România. Și din nou am În
cercat sentimentul plăcut că mă simt 
„acasă". Românii sint foarte socia
bili și prietenoși. Dar, mai ales, am 
rămas impresionat de realitățile eco
nomice ale țării. România este un 
6tat in plină înnoire economică, care 
se industrializează in ritm înalt, 
avind la bază o politică foarte 
coerentă. Ca membru al guvernului 
francez responsabil cu probleme de 
comerț exterior, sint fericit că pot 
contribui la extinderea relațiilor 
noastre economice cu România.

Interviu reallzot de 
Viorel POPESCU 

PARIS 28 (Agerpres). — Delegația 
Partidului Comunist Român, forma
tă din tovarășii Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. și Andrei 
Cervencovicî, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
Județean Arad al P.C.R., a vizitat 
departamentele Charonte'-Maritime. 
Lot si Haute Garrone, unde a fost 
primită de cadre din conducerea 
națională și locală a Mișcării Radi
calilor de Stingă, intre care Michel 
Ciobeau, deputat, primar al orașu
lui La RocheHe. Maurice Faure, de
putat. primar al orașului Cahors, 
Jean Michel Bayled, director al coti
dianului democratic „La Depeche du

GRECIA Problema alegerilor
în discuția partidelor politice

la

Buletinul oficial al 
guvernului grec a pu
blicat textele integrale 
ale decretului asupra 
partidelor politice si 
noii legi electorale. 
Noua Jcge electorală 
prevede introducerea 
sistemului proporțio
nal întărit si scurtarea, 
de la 45 la 30 de zile, 
a termenului ce tre
buie să treacă de la 
proclamarea pină 
tinerea alegerilor.

Odată cu publicarea 
acestor documente, 
purtătorul de cuvint 
guvernamental, Pana- 
yotis Lambdas, a con
firmat. în cadrul unei 
conferințe de presă, că 
alegerile parlamentare 
in Grecia vor avea lot 
în noiembrie anul a- 
cesta. probabil la în
ceputul lunii. în ar
gumentarea urgentării 
alegerilor. guvernul 
premierului Constan
tin Caramanlis men
ționează. în primul 
rind. suita realizărilor 
celor două luni de la 
constituire, care, in a- 
fara reglementărilor a- 
mintite; include, in 
principal, restabilirea 
constituției din 1952 ; 
eliberarea 
politici și _______
hotăririlor privative de 
cetățenie luate de jun- 
tă : schimbarea condu
cerilor forțelor armate 
și corpurilor de sigu
ranță si subordonarea 
acestora, prin lege, 
puterii politice : epu
rarea funcționarilor 
superiori din ministe
re. instituții centrale si 
prefecturi, precum si 
a primarilor numiți 
de regimul militar : a- 
doptarea unor prime 
măsuri în vederea re
dresării economice. 
Purtătorul de cuvint 
guvernamental a ară
tat că trebuie avut în 
vedere faptul că ac
tualul guvern s-a con-
un cabinet de servi
ciu, cu misiunea pre- 

dețlnuților 
anularea

dus de președintele țării, Marten 
N'Gouabi. Consiliul, care reprezintă 
un organ consultativ in problemele 
apărării naționale, cuprinde mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Congolez al Muncii și secre
tari ai Comitetului Central al aces
tui partid, deputați ai Adunării Na
ționale și membri ai guvernului, șe
ful Statului Major General al Ar
matei Populare Naționale, precum 
și conducători ai unor organizații 
obștești din țară.

La Phenian * in,r‘°vizl_ 
tă oficială de prietenie, la invitația 
lui Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele R. P. D. Coreene, Hafez 
El-Assad, secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene.

La Galeriile de artă „Buen 
Ayre" a avut loc vernisajul 
unei expoziții a marelui pic
tor argentinean Raul Soldi, în
chinata dansului și portului 
popular românesc. Este a doua 
expoziție a lui Raul Soldi în 
care toate pinzele și schițele 
își au izvorul inspirației în u- 
niversul bogat și profund al 
folclorului românesc.

în localitatea austriacă St.oc- 
kerau s-a desfășurat cea de-a 
X-a sesiuhe jubiliară a Aso
ciației internaționale Lenau. 
Prof.. dr. Jean Livescu (Bucu
rești). membru al Consiliului 
de conducere al Asociației 
Lenau. si prof. dr. Carol Gbl- 
ner (Sibiu) au prezentat comu
nicări științifice privitoare la 
legăturile culturale dintre Ro
mânia și celelalte state din a- 
ceastă zonă a Europei. La lu
crările sesiunii a participat, 
de jțsemenea, o delegație a Uni
unii Scriitorilor din România.

ORIENTUL APROPIAT
BEIRUT 28 (Agerpres). — Ța Bei

rut a fost anunțată componența de
legației care va reprezenta Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) la dezbaterile privind pro
blema palestineană din cadrul ac
tualei sesiuni a Adunării Generale a 
Națiunilor Unite — informează a- 
genția M.E.N. Din delegație fac par
te Faruk al Kaddumi, șeful Depar
tamentului politic al O.E.P.. Abdel 
Mohsen Abu Mayzar, purtător de 
cuvlnt al Comitetului Executiv al 
O.E.P.

Midi", membri al Biroului Național 
al Mișcării Radicalilor de Stingă. 
Delegația s-a Lntilnlt cu deputați, 
senatori, reprezentanți al vieții po
litice locale, aparțlnlnd celor treL 
formațiuni ale stingi! franceze și al
tor orientări politico.

Pretutindeni au fost relleflate bu
nele relații dintre Franța și Româ
nia, posibilitățile și dorința de a le 
intensifica, in continuare, pe toate 
planurile. în interesul celor două 
popoare, al cauzei democrației șl 
progresului social. Delegația română 
a luat cunoștință de diferite aspec
te ale activității sociale și politice 
din departamentele șl orașele vizi
tate.

clsă a soluționării 
problemei Ciprului si 
restabilirii vieții par
lamentare — și că dru
mul cel mal scurt spre 
deplina normalizare ar 
trebui să treacă prin 
alegeri generale.

Intre timp, cu o in
tensitate sporită se 
desfășoară si procesul 
refacerii vechilor par
tide sau al constituirii 
de noi formațiuni po
litice. Legalizarea Par
tidului Comunist din 
Grecia, reconstituirea 
Uniunii 
de stingă _____
a Uniunii de centru, 
precum si formarea u- 
nor grupări politice 
noi. cum sint : „Miș
carea socialistă pan- 
elenă — P.A.S.O.K.", 
„Apărarea democra
tică". „Mișcarea noilor 
forțe politice — 
K.N.P.D." etc. — au 
multiplicat unghiurile 
din care sint conside
rate si soluțiile ce sint 
propuse pentru proble
mele tării.

Premierul Caraman
lis a anunțat, câ va 
participa la alegeri, in 
fruntea unui nou par
tid Dolitic, denumit 
„Noua democrație".

în timp ce din par
tea guvernului se afir
mă tot mai clar inten
ția organizării apro
piate a scrutinului par
lamentar. In rindurile 
forțelor politice din a- 
fara acestuia se for
mulează opinii contra
re. Astfel, in unele 
cercuri se consideră că 
nu s-au creat încă 
toate premisele nece
sare asigurării unei a- 
devârate exprimări a 
voinței populare. Sus- __
tinătorii acestei apre- dialog al -guvernului 
cieri sublihiază. ca 
argumente, că nu s-a 
ridicat legea militară 
«i nu au fost abroga- __ ___  ________
te toate legile excep- rapidă spre democra- care permit tizaroa vioții 
discriminări si exclu- 
derl din viata publică Ion BADEA

formulate 
.. _ sau 
față de 
electoral

democratice
— E.D.A. — în

functio-
liderul

pe criteriul convinge
rilor politice, nu s-a 
precizat modul de so
luționare a problemei 
formei dc stat. Sint. de 
asemenea, 
reticente, rezerve 
chiar critici 
sistemul ____
„proporțional întărit". 
Intr-un articol pu
blicat in ziarul „Av- 
ghi". reprezentantul 
E.D.A., Ilias Iliou. re
levă că. „in timp ce pe 
traseul dintre Piața 
Sintagma si Piața O- 
monia. din Atena, to
tul este normal, 
provincie aparatele de 
violentă, intimidare sl 
oprimare ale dictatu
rii militare 2__
nează încă". Andreas 
Papandreu. —2
P.A.S.O.K., ca si comi
tetul de conducere al 
„Apărării democrati
ce" consideră, de ase
menea. „inacceptabilă 
tinerea alegerilor în 
luna noiembrie, deoa
rece partidele nu au 
timpul necesar ca să 
se pregătească si pen
tru că mai sint men
ținuți in posturi biro- 
crati si polițiști ai 
juntei". O opinie simi
lară a formulat si 
Partidul Comunist din 
Grecia.

Aceste forte politice 
— care, după cum se 
cunoaște, si-au afir
mat sprijinul pentru 
formarea cabinetului 
Caramanlis si pentru 
reușita misiunii sale 
de normalizare a vie
ții interne — propun 
ca. Înaintea organiză
rii alegerilor si con
comitent cu completa
rea măsurilor de epu
rare a rămășițelor jun
tei. să se inițieze un
cu toate Dartidele. în 
vederea găsirii de so
luții acceptabile, care 
6ă asigure avansarea

fo-
sep-

— se arată intr-un 
dat publicității de un 
cuvint al Ministerului

co- 
pur- 
Afa- 

Viet-

Administrația de la Sai
gon a comis 2 325 de în
călcări a!e încetării 
CUllli perioada 21—25
tembrie 
municat 
tător de .........  _
cerilor Externe al Republicii 
namulul de Sud. Printre acestea fi
gurează operațiuni militare in cursul 
cărora au fost încălcate teritoriile 
controlate de G.R.P. al R.V.S., ope
rațiuni polițienești represive împo
triva populației sud-vietnameze.

La Washington deschl! 
conferința avind la ordinea de zi si
tuația economică din Statele Unite. 
Cei 800 de delegați, in cea mai mare 
parte oameni de afaceri, lideri sin
dicali și economiști, și-au propus 
ca, in decursul acestor dezbateri, să 
găsească soluții pentru a pune capăt 
creșterii prețurilor și a combate cu 
eficiență inflația, al cărei ritm de 
creștere a ajuns. în prezent, de 12 
la sută. In alocuțiunea rostită la des
chiderea lucrărilor conferinței, pre
ședintele Statelor Unite. Gerald Ford, 
a arătat că este gata să ia în consi
derare și să analizeze toate soluți
ile propuse pentru rezolvarea proble
melor puse in discuție.

Primele semne ale ier
nii în Elve|ia. In mun*“ Jura 
și in Alpii din cantonul Vaud a nins 
intens, stratul de zăpadă atingînd, 
pe alocuri. 20 cm. Căderea timpurie 
a zăpezii a adus daune crescătorilor 
de animale. în unele ferme izolate 
fiind necesară aducerea urgentă de 
furaje.

Banca Centrală chiliană 
a procedat la o nouă devalorizare a 
monedei naționale — escudo-ul — cu 
4,76 la sută pentru schimburile co
merciale și cu 6 la sută pentru cele 
turistice.

> <c
BEIRUT 28 (Agerpres). 

municat al Ministerului 
Apărării, dat publicității ______ .
Beirut, anunță că două persoane au 
fost ucise și alte citeva rănite, in 
cursul unui bombardament efectuat 
de forțele militare israeliene asupra 
sectoarelor de nord și nord-est ale 
localității de frontieră Aita Chaab. 
După cum s-a precizat, trupele israe
liene au deschis focul simbătă dimi
neața. in jurul orei 10. ora locală 
(7 G.M.T.), atacind cu foc de mortie- 
re zona menționată.

— Un co- 
libanez al 
simbătă la

DE PRHUTINDENI
• MARELE COMPLEX 

HIDROELECTRIC CA- 
BORA-BASSA DIN MO- 
ZAMBIC, considerat drept I 
cva mal importantă construcția 
de acest gen din întregul conti
nent african, va fi inaugural in 
următoarele 15 zile, relatează 
agenția France Prcsae. citind 
declarația unui conducător al 
Șantierului de construcție. I>a 
acea dată va începe procesul
de umplere a lacului de acu
mulare din spatele marelui ba
raj. Două tunde de aducțiune, 
construite in 1971 pentru a de
via cursul fluviului Zambezi, 
vor fi deschise pentru a face 
să crească nivelul apelor de-a 
lungul a 250 kilometri, cit va 
măsura viitorul lac artificial. 
Potrivit afirmației unui purtă
tor de cuvint, primele proba 
tehnologice ale celor cinci gru
puri de turbine sint programa
te pentru luna aprilie anul vii
tor, iar darea In folosință a an
samblului lucrării este prevă
zută pentru iunie 1975 — dată 
la care va avea loc si recu
noașterea oficială a Indepen
dentei Mozambiculul de către 
Portugalia. Costul integral al lu
crării este estimat la suma de 
400 milioane de dolari.

• „LEBĂDA-H-3" E- 
MITE. Un grup de specialiști 
de la Observatorul astroflzic ** 
Crimeea, al Academiei de Ș'
te a U.R.S.S., a terminat s' 
rea materialelor privind 
tul cosmic „11-3". desco 
constelația „Lebăda".
opiniei acestor special 
blectul în cauză repre: 
sistem de două stele de 
de o distanță de 30 000 l 
lumină — depărtare care 
de două miliarde de ori > 
mare declt cea dintre Păn 
și Soare. Astrofizicienii soi 
tici au mai stabilit că obiec 
cosmic „Lebăda-H-3'‘ emi, 
cuante de radiații gama de 
mare energie : se presupune c 
In respectiva zonă din Univer 
are loc un fenomen de gene 
rare a razelor cosmice.

• MEMORIILE LUI RI
CHARD NIXON. Fostul 
președinte Richard Nixon a În
cheiat un contract cu casa edi
torială „Warner" din New York 
pentru publicarea memoriilor 
sale. Casa editorială a anunțat 
că aceste memorii vor apărea 
tnfr-unul sau două volume. 
Nixon își va axa lucrarea p* 
trei subiecte esențiale : acțiu
nea sa pentru pace, relațiile 
sale cu alți conducători din 
lume si evenimentele din peri
oada de la ultima sa realegere, 
pină la demisie. Comunicatul 
casei editoriale nu precizează 
cind va fi tipărită lucrarea.

• „RAIUL DIN KASI- 
fVTA” este titlul filmului reali
zat de doi cineaști francezi în 
Japonia, pe un 6ublect luat din 
viatfi. Este vorba de suferințele 
țăranilor din Kasima in urma 
construirii !n această zonă a 
unui centru industrial, prin 
ignorarea măsurilor necesare 
pentru conservarea mediului 
înconjurător. Locuind printre 
cei păgubiți timp de un an — 
relatează ziarul „Guardian" — 
autorii filmului ajung la con
cluzia că degradarea mediului 
In capitalism este. In primul 
rind, o problemă socială, legată 
de profituri $i că. in ultimă 
instanță, preintimplnarea po
luării mediului presupune o 
opțiune politică din partea ma
selor populare.

•FĂRĂ DISCRIMI
NĂRI 1 Au trecut vremurile I 
cind australienii își considerau 
țara ca o prelungire a insule
lor britanice ai cind cetățenii 
englezi puteau vizita al șaselea 
continent fără acordul său 
prealabil. Primul ministru aus
tralian a anunțat că cetățenii 
englezi care doresc să viziteze 
Australia vor trebui in viitor 
să obțină viza autorităților de 
la Canberra. El a declarat că 
actualul sistem de intrare în 
tară, favorizind pe englezi, a- 
pare discriminatoriu in raport 
cu cetățenii altor țâri.

• FERIȚI AVIOANELE 
DE PĂSĂRI I în fiecare pri- I 
măvară șt toamnă, migrația pă
sărilor creează multe neplăceri 
aviației. în R.F.G., daunele 
produse de ele se ridică la 
circa trei milioane de mărci.
Ca urmare a ciocnirilor cu pă
sările, nu mai puțin de trei 
sute de avioane sint vremelnic 
scoase din uz în fiecare an. 
Deosebit de periculoase sint 
spațiile aeriene de deasupra 
Rinului și Dunării, precum și a 
litoralului de nord, folosite de 
păsări ca repere. Pericolul sca
de cind piloții își plasează avi
oanele deasupra nivelului de 
zbor al păsărilor. Pentru a veni 
în ajutorul aviatorilor, un ser
viciu special din R.F.G. a în
tocmit o hartă, cuprinzînd ru
tele păsărilor migratoare, înăl
țimea zborului și zonele în care 
se înregistrează cele mal frec
vente ciocniri.

• 7,7 LA SUTA.
Franța locuiesc în prezent 
circa patru milioane de străini, 
ceea ce reprezintă 7,7 la sută 
din totalul populației. Cei mai 
mulți provin din Algeria — 21 
la sută. Portugalia — 20 la sută, 
Italia și Spania — cite 14 la 
sută. Aproape o treime dintre 
străini sint constructori de dru
muri. 23 la sută se ocupă cu 
întreținerea curățeniei orașelor 
sau sint angajați ca servitori, 
ceilalți lucrând ca muncitori 
necalificați în Industrie, îndeo
sebi în domeniul mineritului.


