
[îl

w. 1a M

o

PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIȚI-VĂ!

S>Rj

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLV Nr. 10288 Prima ediția Joi 18 septembrie 1975 4 PAGINI 30 BANI

*

Timp prielnic pentru

CULESUL PORUMBULU
Stadiul lucrărilor COOPERATIVELE AGRICOLE DE PRODUCȚIE

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

adresat participanților la cea de-a Xll-a sesiune a Consiliului
Organizației de Solidaritate a Popoarelor Afro-Asiatice

cere folosirea mai 
chibzuită a fiecărei ore 
de muncă, a utilajelor, 
participarea mai acti
vă la lucru a tuturor 
locuitorilor de la sateGrăbirea recoltării porumbului constituie imperativul zilei în agricultură. Timpul uscat și călduros a determinat ca pe suprafețe foarte mari porumbul să ajungă la maturitate cu cîteva săptămîni mai devreme decit în alti ani. Pentru a se înlătura orice pierderi se cere ca toate utilajele mecanice și forța de muncă din a- gricuitură să fie concentrate, în aceste zile, din zoriși pînă seara Ia recoltatul, transportul și depozitarea porumbului. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că pînă miercuri. 17 septembrie. în întreprinderile agricole de stat porumbul a fost strîns de pe 134 000 hectare, ceea ce reprezintă 23 la sută din » suprafața cultivată, iar în cooperativele agricole de pa 352 000 hectare — 19 la sută din suprafață. Compa- rînd aceste realizări, precum și cifrele înscrise pe hărțile alăturate, care reprezintă suprafețele recoltate în procente, se desprind două concluzii. în primul rînd, în cooperativele agricole, deși dispun de forță de muncă mai numeroasă decit - I.A.S.-urfl'e,- ritmul de lucru nu este corespunzător posibilităților. In al doilea rînd, există diferențe mari între județele vecine, unde sta- ■ diul de vegetație a porumbului este asemănător. Astfel, în timp ce în cooperativele agricole din județele Brăila, Vrancea și Vaslui porumbul a fost strîns de pe 20-.-24 la sută din suprafețe, în cele din județul Galați această lucrare a fost executată în proporție de numai 6 la sută. Unele organe agricole din județele rămase în urmă apreciază totuși că lucrările, se desfășoară bine — suprafețele de pe Care s-a strins recolta încadrîndu-se în graficele întocmite de către organele de specialitate — fără să țină seama că de la elaborarea acestor grafice a trecut aproape o lună, timp în care au survenit călduri mari si linsa de precipitații, ceea ce a determinat coacerea mai rapidă a porumbului. Iată de ce. în fiecare comună și județ, comandamentele au datoria să revadă graficele de recoltare șl să stabilească măsuri în conformitate cu situatîa reală din cîmp, care să determine creșterea ritmului zilnic Ia recoltare. In acest scop, trebuie să se acționeze energic pentru mobilizarea întregii forțe de muncă existente la sate, să fie luate măsuri hotărîte în vederea folosirii din plin a mijloacelor mecanice și de transport. în mod deosebit se cere ca mijloacele mecanice să lucreze grupat, iar echipelor de cooperatori să li se repartizeze parcele de pe care producția să fie strînsă și transportată la locul de depozitare in aceeași zi.Condițiile bune de lucru în cîmp trebuie folosite din plin, astfel incit. în timpul cel mai scurt, tot porumbul din cîmp să fie strîns si depozitat cu grijă, nimic să nu se risipească.
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îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, să adresez un salut cordial și cele mai bune urări participanților la -cea de-a XII-a sesiune a Consiliului Organizației de Solidaritate a Popoarelor Afro- Asiatice (O.S.P.A.A.).România acordă o importantă deosebită lucrărilor sesiunii dumneavoastră care a înscris pe ordinea de zi dezbaterea unor probleme de mare însemnătate pentru întărirea unității și solidarității forțelor antiimperialisțe și progresiste de pretutindeni, ale popoarelor din Africa și Asia în lupta pentru lichidarea definitivă a politicii co- . lonialiste și neocolonialiste, de dominație și asuprire, pentru eliberare națională, pentru cucerirea și consolidarea independenței naționale, a dreptului sacru la dezvoltarea liberă, de sine stătătoare.Poporul român, care a dus, timp de secole, o luptă grea, plină de jertfe împotriva dominației străine, pentru emanciparea sa națională și socială, și-a manifestat întotdeauna deplina sa solidaritate și a acordat un larg sprijin — politic. diplomatic, moral și material — popoarelor africane și asiatice in lupta lor pentru eliberarea de sub dominația imperialismului și colonialismului, pentru do- bindirea dreptului lor la viață liberă, independentă.împreună cu toate forțele iubitoare de pace și progres din întreaga lume, poporul nostru a salutat cu multă căldură victoriile istorice ale popoarelor vietnamez și cambodgian împotriva intervenției imperialiste, care au deschis calea dezvoltării libere a acestor popoare, pe drumul progresului lor economic și social. Am salutat, de asemenea,, cu multă satisfacție și bucurie victoriile popoarelor din Guineea-Bissau, Mozambic, Insulele Capului Verde, Sao Tome și Principe, care și-au dobindit independența națională; România dorește, din toată inima, ca și poporul angolez să-și realizeze cît mai curind idealul său național de a trăi într-o Angolă liberă, independentă și unită.Profund solidară cu cauza popoarelor care luptă împotriva dominației și asupririi de orice fel, România va sprijini, ca și pînă acum, popoarele din Namibia, Rhodesia, Africa de Sud și din alte zone ale lumii în eforturile lor pentru libertate și abolirea politicii de discriminare rasială și apartheid.România socialistă a extins în mod deosebit, mai ales in ultimii ani, raporturile sale cu statele afro-asiațice care militează pentru propășirea lor economico-socială independentă, promovînd o largă conlucrare cu acestea pe tărîm politic, economic, tehnico-științific, cultural, al invățămîntului, precum și în alte domenii de activitate.Considerind că menținerea-stării de încordare, și conflict contravine cerințelor păcii și securității în lume, țara noastră a militat și militează cu consecvență pentru făurirea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu. România consideră că sint necesare, in continuare, eforturi și mai intense, și mai stăruitoare pentru lichidarea conflictului, pornindu-se de la necesitatea retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate, în urma războiului din 1967, a rezolvării problemelor poporului palestinean prin recunoașterea dreptului acestuia de

a-și organiza viața în mod liber, de a-și constitui un stat independent.Lucrările actualei sesiuni a Consiliului O.S.P.A.A. au loc într-o epocă de ample transformări revoluționare, naționale și sociale, de profunde mutații în viața internațională, în raportul de forțe pe plan mondial. Se afirmă tot mai viguros voința popoarelor de a fi stăpîne pe propriile destine, pe bogățiile lor naționale, de a înlătura vechea politică imperialistă de asuprire și inegalitate, de a instaura noi raporturi internaționale întemeiate pe egalitate și echitate, de a făuri o lume mai bună și mai dreaptă. Considerăm că pentru afirmarea cursului nou, pozitiv, care se manifestă astăzi în viața . internațională este necesar să fie intensificată lupta unită a tuturor forțelor progresiste, antiimperialisțe, pentru a determina respectarea fermă în relațiile internaționale a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cărui mult turor viața progresului a marilor omenirea.Apreciem că o problemă majoră a vieții internaționale contemporane care trebuie să-și găsească o rezolvare cit mai grabnică, prin eforturile tuturor popoarelor, este lichidarea stării de subdezvoltare în care se mai află unele popoare din Africa și Asia, a marilor decalaje economice și sociale, create îndeosebi ca urmare a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste. Devine astăzi tot mai evident că menținerea acestei vechi politici, care a împărțit lumea în țări bogate și țări sărace, duce inevitabil la adîncirea instabilității politice și economice internaționale, la accentuarea surselor de tensiune și conflict. Iată de ce România apreciază că se impune intensificarea eforturilor tuturor statelor, în vederea instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, a unor relații noi. cu adevărat democratice și echitabile care să ducă la accelerarea progresului economic și social al tuturor popoarelor, în primul rînd mase în urmă, să asigure fiecărei națiuni și neîngrădit la cuceririle științei și culturii civilizației contemporane.România iși exprimă convingerea fermă strins unite, popoarele din întreaga lume, progresiste, democratice, antiimperialisțe pot asigura rezolvarea marilor probleme ale ' “ " teresul tuturor națiunilor, al internaționale.Avînd deplina încredere că Irului O.S.P.A.A. va contribui unității popoarelor din Africa și Asia, a forțelor înaintate progresiste din întreaga lume în lupta pentru triumful idealurilor libertății și independenței naționale, democrației, păcii și progresului, urez succes deplin lucrărilor sesiunii dumneavoastră 1

cu forța, pentru respectarea dreptului sacru al fie- popor de a fi deplin stăpin pe destinele sale. Mai ca oricînd. este necesară participarea activă a tu- popoarelor, a forțelor înaintate de pretutindeni la internațională, la soluționarea în spiritul păcii și probleme care confruntă astăzi

al celor ră- accesul larg moderne, alecă, acționînd toate forțelelumii contemporane in in- cauzei păcii și securitățiiactuala reuniune a Consî- la întărirea solidarității și
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Constructorii din Vâsliți la înălțime

GALAȚI (Corespondentul „Scîn- teii", Dan Plăeșu). Noi fapte de muncă înregistrate pe platforma Combinatului siderurgic de la Galați Vin să ateste ritmul in continuă creștere al întrecerii socialiste. De la începutul anului și pînă acum, colectivul uzinei coesochimice a dat peste plan mai bine de 55 000 tone cocs metalurgic. De asemenea, colectivul

laminorului de benzi la rece a realizat suplimentar circa 18 000 tone tablă și bandă, cel al laminorului slebing — peste 11 000 tone sleburl de relaminare, iar colectivul oțelă- riei electrice — peste 5 000 tone oțel. Acestor rezultate li se alătură și altele, la fel de valoroase, înregistrate de furnaliștii combinatului gălățean.

VASLUI (Corespondentul „Scin- teii", Crăciun Lăluci). întreprinderea județeană de construcții-montaje Vaslui este cea de-a 15-a unitate e- conomică din județ care a raportat îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal. In această perioadă. constructorii vasluieni au dat în folosință, printre altele, aproape 6 000 de apartamente, peste 1 800 locuri în creșe și grădinițe. 116 săli de clasă. 944 locuri, în internate, un cinematograf, un spital și altele.

Realizarea înainte de termen a prevederilor Cincinalului permite colectivelor I.J.C.M. Vaslui să obțină, pînă la finele acestui an. o producție globală suplimentară de peste 80 milioane lei. prin construirea unor noi ansambluri de locuințe și a numeroase obiective social-culturale în curs de finalizare, precum și asigurarea frontului de lucru pentru circa 1100 de apartamente prevăzute a fi date în folosință in semestrul I al anului 1976.
V

LA C.P.L-BRAȘOV
-. ANCHETA CETĂȚENEASCĂ

JUDEȚUL VRANCEA A ÎNDEPLINIT
PLANUL CINCINAL

TELEGRAMA ADRESATĂ C.C. AL P.C.R-, TOVARĂȘULUINICOLAE CEAUȘESCU
DE CĂTREOrganizația județeană Vrancea a Partidului Comunist Român, expri- mind sentimentele de profundă satisfacție și mindrie patriotică ale tuturor oamenilor muncii din acest străvechi ținut, vă raportează astăzi, 17 septembrie 1975, îndeplinirea prevederilor actualului plan cincinal la producția industrială a județului, . răspunzînd astfel vibrantei dumneavoastră chemări de a contribui prin fapte la continua dezvoltare economică și socială a patriei, la ridicarea nivelului de civilizație și bunăstare a întregului nostru popor.Acest succes asigură condiții ca pînă la sfîrșitul acestui an să reali-

ASTAZI, 
LA POSTURILE

DE RADIO
Șl TELEVIZIUNE

COMITETUL JUDEȚEAN DE PARTIDzam o producție industrială suplimentară in valoare de aproape 2 miliarde lei, echivalentă cu întreaga producție obținută în anul 1970. Vom produce și livra în plus economiei naționale confecții în valoare de 850 milioane lei, 220 milioane lei produse de mecanică fină. 160 milioane lei produse chimice și însemnate cantități de materiale de construcții, produse alimentare și altele.Rezultatele obținute in această perioadă s-au bazat pe folosirea integrală, judicioasă a tuturor capacităților de producție existente, creșterea productivității muncii și reducerea cheltuielilor materiale de f>ro-

■ . ducție, introducerea unor noi tehnologii de fabricație, sporirea continuă a calității și competitivității produselor. Acționind neabătut pentrd aplicarea in viață a indicațiilor dumnea- l voastră formulate la Plenara C.C. al P.C.R din 21—22 iulie a.c„ vom mobiliza comuniștii, toți oamenii muncii la intensificarea eforturilor, in așa fel incit cea mai mare parte a producției globale suplimentare ce o vom obține pină la sfîrșitul acestui an să se realizeze pe seama creșterii productivității muncii.(Continuare în pag. a IlI-a)

Printre moții de azi
Astăzi, în jurul orei 

11,30, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct de
la Pătatei Republicii 
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Linie tehnologică 
încredințată studențilorBRAȘOV (Corespondentul „Scîn- tei.i“, Nicolae Mocanul. în cadrul procesului de integrare a învăță- mîntului cu cercetarea si producția, incepînd noul an universitar, studenții facultății de industrializare a lemnului din cadrul ' Universității din Brașov au trecut să lucreze efectiv la o linie tehnologică de debitat și prelucrat material lemnos, într-una din secțiile Combinatului de prelucrare a lemnului Brașov. De menționat că activitatea practică a studenților începe de la proiectarea pînă la realizarea de semifabricate pentru fabricarea de mobilă și alte produse. In felul acesta, pe lingă activitatea didactică, studenții și cadrele didactice vor aduce o contribuție de seamă la sporirea producției combinatului. <

IN ZIARUL DE AZI
© Cum se va desfășura 
în acest an învățămîntul 
de partid © Rubricile 
noastre : Faptul divers ; 
Sport; Din țările socia
liste ; De pretutindeni y

Din anchetele anterioare, publicate in ziarul nostru, cu privire la practica atît de anacronică și dăunătoare a bacșișului, cititorii au putut afla ce cred unii dintre cei care dau și unii dintre cei care primesc bacșiș și cum reacționează în fața acestei anomalii anumiți factori de răspundere din domeniul comerțului și serviciilor publice. A reieșit limpede, în privința forurilor de resort, că așteptata și cuvenita lor intervenție s-a lăsat cam prea mult... așteptată. Că, bineînțeles, practica bacșișului trebuie blamată și eliminată — au fost unanim de părere persoane cu funcții de răspundere in comerț și servicii. Nimeni n-a subscris pentru perpetuarea obiceiului, nimeni n-a fost de părere că nu se poate trăi — mal bine, mai frumos, mai demn— fără ca unul să dea mai mult decit trebuie și altul să primească mai mult de-' cît i se cuvine. Da. Dar de ce nu s-au făcut simțite măsurile necesare pentru a întrona, in toate locurile din aceste sectoare de activitate, principiile noastre de muncă și viață, cerințele eticii și echității socialiste 7 Oare n-au avut — și nu au— la dispoziție factorii de resort mijloace de intervenție, posibilități legale de a lua măsuri ?

Răspunsul este categoric : da, au Ia indemină asemenea posibilități legale. Și este cu atît mai de neînțeles că oameni aflați în posturi de conducere, învestiți cu atribute de control supraveghere a întregii tivități au uitat acest cru. Fiindcă lege care
Și ac- lu- in-

criminează bacșișul există. Cităm din Legea nr. 3/1972, cu privire la activitatea de comerț interior, art. 71, lit. g și h :Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 250 la 1 500 lei :— primirea, direct sau indirect, de bani sau alte foloase necuvenite, in valoare de pînă la 100 lei de către personalul organizațiilor si unităților socialiste comerciale sau prestatoare de servicii prevăzute

prezenta lege, după a îndeplinit un act virtutea funcției sale la care era obligat în dacă
în ce în Șitemeiul acesteia ; suma de bani sau valoarea folosului necuvenit depășește 100 lei se aplică dispozițiile Codu-

Iui penal ; dacă fapta este săvîrșită de o persoană care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat se aplică dispozițiile Codului penai, indiferent de sumă ;— primirea, direct sau indirect, de bani sau alte foloase necuvenite de către membrii organizațiilor cooperatiste sau ai celorlalte organizații obștești. în legătu ră cu îndeplinirea obligațiilor de serviciu de- curgind din prezenta lege.

Prin urmare, bacșișul este nu numai o practică înfierată de opinia publică, un obicei dăunător normelor noastre morale, eticii și echității socialiste, ci și o faptă care contravine pur și simplu legii. Am solicitat în această privință și opinia unor oameni de lege, juriști

a căror experiență profesională le-a relevat nu o dată consecințele și periculozitatea socială a unor asemenea încercări de a obține cîștiguri și foloase nemuncite.— Aș remarca mai întîi că este complet eronată optica ' unora care privesc practicarea bacșișului ca pe o abatere... specifică, drept ceva ce ar ține de însuși specificul activității din comerț și servicii — ne-a spus magistratul Păstorel Zugrăvesc-a, președintele Judecătoriei sectorului 3. Trebuie să fie limpede că această abatere este, in fapt, nesocotirea, încălcarea

gravă a unor îndatoriri legate strict de rigorile funcției ; de obligațiile de serviciu ale unor oameni care se află incadrați in muncă după același cod al muncii, după aceleași principii reguli care muncă pentru mitate legea.prii < dau drept de existență vreunei categorii de personal aparte, care să-și sporească veniturile pe seama— Cum punct de bacșișul 7— Ca o

Și ca toți cetățenii și trebuie să presteze i și să fie retribuiți i ea in strictă confor- cu legea. Or, nici nici principiile pro- orînduirii noastre nu
in mod fraudulos, societății.trebuie privit, din vedere juridic,faptă care încalcă legea. O faptă cu periculozitate socială, din aceeași categorie a manifestărilor de natură infracțională, prevăzute expres în Codul penal. De altfel, așa și este prevăzut în lege, atît în Legea comerțului interior, cît și în Codul penal, sub noțiunea ..primire de foloase necuvenite".— Adică fapta contravenție sau. infracțiune fărăcauză să pretindă, ci numai să primească bani 7

constituie după caz, ca cel in
Dîmi POPESCU(Continuare în pag. a Il-a)

Călătoresc prin ținutul vechiului ~ Țara moților, pe molcoma Crișului Alb Blăjeni pină furi, pe veselul Abru- zel de la Cîmpeni gemene Mare și Arieșeni Iancu pînă la Baia de Arieș și Roșia Montană.îmi amintesc șirurile de căruțe trase de căluți, la pas, netulbu- /ați, prin colbul verii și zloata toamnelor îndelungi. Și intre aceste triste trenuri scir- țîitoare, zeci de „ho- loangări" — moți fără cai — ce cărau în spinare, singuratici, din ușă în ușă, uneltele meșteșugului și dorul mălaiului uscat. O sută, două, cinci sute de kilometri pină la Orăștie, Blaj, Craiova, Giurgiu sau Constanța. De ce nu stăteau moții acasă? Acasă era foamea. Izvorită darnic din șesul zgircit de pe coaste și vîrf de deal, unde la o palmă sub glie e piatră. Foamea, al cărei leac, puțin ca toate leacurile, era dincolo de munți, pe Mureș, pe Tîrnave, îh Banat, în Bărăgan: griul. Strins bob cu bob, din casă în casă, pe donițe, cozi de coasă, greble, oale cu var...„Sub coviltirele de pînză cătrănită- — ar- neuri, cum se numesc prin partea locului — moțul trăia trei sferturi de an. trei sferturi din viață. Cinepă, paie și cer... acoperiș după dorință. Vatră — marginea drumului, laviță —. șanțul....Pe vremuri, noaptea de Sîngiorz, flăcăii ardeau pe vîrf de dealuri coajă de cireș pentru a alunga strigoii. Bulgării aceștia de foc. învîrtiți deasupra capului, se glumeau moroleuci.

Zarand, întinsă vale a de la la Vîr-Abrtțd la și pe văile ale Arieșului Mic de la și , Avram

Toată noaptea flăcăii învirteau moroleucile, blestemind strigoii ce le răpeau copiii pînă la un an, din brațe, care le le, care tele' și strigoii vale, de ia ferestrele castelelor, rotogoalele de foc și, pipăindu-și sacii de aur, hohoteau: simpatice tradiții.Nu mai ard moro- leuci in Țara moților, în noaptea de Sîngiorz. Ard în schimb tot a- nul steaguri roșii ca

stîrpeau vitele furau lap- mălaiul. Iar priveau din

Reportaj de
Mircea

SÎNTIMBREANU

în

sîngele, pretutindeni, sus pe uzinele din Gura Barza, deasupra minelor de la Bucium, pe acoperișul trustului din Cîmpeni sau a var- nițelor de la Vata. Pretutindeni.Comuna Avram Iancu e ultima așezare de pe valea aceasta, în pridvorul Bihariei nămețite, locul de baștină al celor mai vestiți dogari. Oimenii tăiau . fagul și îl preschimbau in doage. Din asta trăiau. Și azi se taie fagul, se cioplesc doage. Cercul pare același: fag-doage-piine. Și totuși... Au d!spărut din acest cerc pietrele seculare ce-1 marcau : tuberculoza. tifoida, morva, analfabetismul și mai ales cea de care generații de moți că- tau să se depărteze, dar de care erau prinși ca de un țăruș: foamea.Căutăm cu privirea cooperativa de producție care a ridicat munții roșietici de butoaie in gara Cîmpeni, Camioane se-ncruci- șează fără încetare pe drum. Vin și pleacă încărcate. Duc la vale

butoaie și aduc porumb, grîu, sare, petrol, mărfuri de tot felul. Miinile harnice ale moților zăbovesc pe unelte, nu pe hamuri.în curți, zvîrlite pe lingă șuri, zac arneu- rile — coviltirele de cinepă.— Nu putrezesc 7 l-am întrebat pe Ga- vra Iosif al lui Victor, arătindu-i, prin ogrăzile de lingă bă- trîna casă a lui Avram Iancu, arneurile înverzite. găurite, împrăștiate ca niște troace fără folos.Fostul „holoangăr", care a făcut de la 15 ani drumul pină la Giurgiu, a zimbit a- mar:— Nu-i nimic... Las’ să putrezească...în 1945, in raionul Cîmpeni erau 20 000 de analfabeți. Alți ciți- va zeci de mii „știau" 2 clase. De la 9 ani. puiul de moț devenea „holoangăr". De ce nu? Putea să ducă în spinare 2—3 donițe și teva . cercuri sau adape caii. •Ce-i drept, prin firea lucrurilor, săreau de la clasa a doua de-a dreptul la... universi- _ tale. Și ce facultăți nu ' urmau feciorașii aceș- t'a desculți și palizi ?! La alegere; Facultatea de „geografie", cîfid treceau din județ in județ, întocmai ca din- tr-o odaie in alta, pe toate meridianele țării, ducind la munte dorul cîmpiei sătule și la C'mnie dorul muntelui flămînd. Facultatea „de drept", în harță neostoită cu jan- darii, cămătarii, perceptorii. ..Geologie" — sub stîlpii Detunatelor de lingă Bucium, stilpi de bazalt fronturi proape 2 cot, ca soldați hexaedrici

cî- să

așezați in largi de a- km, cot la niște uriași de(Continuare în pag a IlI-a)1
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CUM SE VA DESFĂȘURA ÎN ACEST ANA. _____ *
/ ÎNVĂȚAMÎNTUL DE PARTIDîn cadrul cursurilor pe bleme politico-ideologice — ma de, invățămint cu cea largă sferă de cuprindere — ținutul principal al studiului formează,, ca și în întregul învăță-, mint politico-ideologic. Programul Partidului Comunist Român, celelalte documente adoptate de Congresul al XI-lea, hotărîriie de partid și de stat, operele secretarului general al partidului, tovarășul Nlcolae- Ceaușescu. Ceea ce trebuie remarcat este însă faptul că problematica majoră din documentele de partid este abordată din unghiuri diferite, corespunzător profilului specific, celor 7 cursuri.Un conținut deosebit de bogat are programa cursurilor de informare a- supra problemelor actuale ale politicii interne și externe a partidului șl statului, gramă i mează să dieze în de 4 ani. viitorul al partidului.. Par- curgînd cele 32 de teme prevăzute pentru cei 4 ani. se poate

pro- for- mai con- . îl

pro- ur-ce i se stu- decurs pînă la Congres

.al partidului în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și, al înaintării spre comunism, a principiilor -organizării partidului, a drepturilor și îndatoririlor membrilor de partid, a normelor vieții interne a partidului, a formelor și metodelor muncii de partid etc. Întrucît, în multe locuri, nu va exista un număr suficient de cursant! în fiecare an de studiu, este recomandabil ca acest curs să se constituie, acolo unde există condiții, șl la nivelul, comitetelor de partid, cu- prinzînd cursanți din mai multe organizații.Cursul : Politica economică internă și internațională a partidului, organizat diferențiat pentru cei care lu- . crează în industrje. agricultură, construcții, transporturi și tele.comuni-*

va da

3. Ce se studiază la cursurile 
pe probleme politico-ideologice?

vedea că acest curs va da posibilitatea informării comuniștilor, a celorlalți oameni al muncii asupra problemelor de bază izvorîte ' din Programul partidului, a tuturor aspectelor principale ale activității partidului pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — de la problemele dezvoltării economiei și culturii, ale ridicării bunăstării și pînă la creșterea rolului conducător al partidului, rolul statului, dezvoltarea democra-, ției, politica în problema națională, activitatea ideologică sau politica externă. După cum s-a subliniat și în instrucțiuni, organizațiile de partid au datoria să actualizeze în permanentă tematica și bibliografia acestui curs — ca șl a celorlalte, de altfel — cu toate documentele de partid și de stat ce vor apărea pe parcursul celor 4 ani de studiu. Această cerință este formulată prin însăși denumirea cursului : „Informare asupra problemelor actuale ale politicii interne și externe a partidului și statului".Cursul : Statutul Partidului Comunist Român, principiile și metodele muncii de partid, organizat pentru comuniștii primiți de curînd în partid, pentru cadre ale U.T.C., precum și pentru alți oameni ai muncii care se pregătesc în vederea primirii lor în partid, au în programa recomandată studierea prevederilor documentelor Congresului al XI-lea referitoare la creșterea rolului conducător

tatii. circulația mărfurilor, are în programa sa unele teme comune, menite să explice direcțiile de bază ale dezvoltării economice a României în viitorul cincinal, precum și teme specifice. abordînd problematica economică concretă cu care se confruntă organizațiile de partid din domeniul respectiv — toate acestea îmbinîn- du-se cu informarea asupra politicii externe promovate de partid. Parti- cipanții la acest curs — indiferent de domeniul în care activează — vor dezbate la început primele 3 teme comune, după care vor studia temele specifice recomandate în programa orientativă.Cursurile pentru studierea principiilor materialismului dialectic și istoric. respectiv, pentru studierea problemelor principale ale socialismului științific, propunîndu-și să elucideze teze și categorii fundamentale ale acestor discipline, vor pune accentul pe explicarea aprofundată a modului creator de aplicare a teoriei marxist-leniniste de către Partidul Comunist Român, pe reliefarea contribuției P.C.R. la îmbogățirea gîndi- rii filozpfice contemporane, ca și a strategiei și tacticii nare.Cursul : Politica țiile internaționale Comunist Român și liste România va aborda principiile fundamentale ale politicii externe
luptei revoluțio-exțernă și rela- ale Partidului Republicii Socia-

românești, contribuția P.C.R. și a României la soluționarea problemelor care confruntă lumea contemporană, la dezvoltarea colaborării și cooperării internaționale, la- instaurarea unei noi ordini economice și politice mondiale, la făurirea unei lumi mat bune și-mai drepte, la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. a tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste de pretutindeni.Cursul cu profil istoricposibilitatea însușirii de cunoștințe privind principalele momente ale luptei poporului nostru pentru eliberarea socială și națională, trecutul de luptă al clasei muncitoare și al partidului, desfășurarea victorioasă. sub conducerea P.C.R.. a revoluției și construcției socialiste. Dat fiind caracterul orientativ al programelor diverselor cursuri, organizațiile de partid au deplina latitudine ca, in funcție de problemele și sarcinile noi care pot interveni, de specificul condițiilor concrete, de nivelul pregătirii cursanților, să aducă corn- , pletările, îmbunătățirile sau corectivele pe care Ie consideră necesare, astfel incit programa să răspundă în cit mai mare măsură sarcinilor pregătirii politico-ideologice a membrilor organizațiilor respective.De altfel, situarea studiului politico- ideologic în actualitate, legătura 6trînsă cu viata și activitatea partidului, cu problemele pe care le ridică aplicarea politicii sale în unitatea respectivă trebuie să so afle în atenția organizațiilor de partid, a propagandiștilor la orice temă din programă, ca o condiție esențială a eficientei în- vătămîntului de partid. înarmării temeinice, ideologice și politice, a tuturor 'comuniștilor.Este necesar ca, în desfășurarea cursurilor, propagandiștii să alterneze metoda expunerilor cu cea a răspun-' surilor la întrebări, dezbaterilor, convorbirilor etc. Se vor putea organiza, de asemenea, audiții colective a înregistrărilor făcute pe benzi de magnetofon, a consultațiilor transmise prin radio și la televiziune. Pentru o eficiență maximă a învătămîntului de ’ partid este recomandabil ca expunerile. răspunsurile la întrebări, consultațiile, dezbaterile să fie ilustrate cît mai bogat cu planșe cuprinzînd grafice, scheme, diagrame, tabele, foto- expoziții, proiecții de filme, diafilme, diapozitive. •
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PENSIUNILE
PENTRU ELEVI

un ajutor pentru familie, 
o experiență ce se cere dezvoltată
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Magazine 
tip „sispercoop"In comuna Ștefănești, lîngă Pitești, cooperația de consum a dat în folosință o nouă unitate comercială de tip „supercoop". In clădirea sa, construită în stil popular, sînt reunite o unitate alimentară cu autoservire, un magazin .mixt de textile, încălțăminte, confecții pentru bărbați, femei și copii, ateliere de încălțăminte și croitorie, un restaurant. o cofetăriei Magazinul „supercoop" Ștefănești practică ferme moderne de desfacere. El a fost proiectat și construit de cadre specializate ale IJECOOP Argeș, care dovedit multă pricepere și iestrie. Astfel de unități tești moderne urmează săconstruite și în alte comune ale județului Argeș, cum sînt Bas- cov și Mărăcineni. (Gh. Cîrstea).

au mă- să- fie
3

Da la C. E. CCasa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut celor interesați că la unitățile sale din întreaga țară se pot efectua, pînă marți 30 septembrie a.c. inclusiv, depuneri pe libretele de economii pentru turism în vederea participării la tragerile la sorți pentru trimestrul IV 1975.De asemenea, pină la 30 septembrie a.c. inclusiv se emit librete de economii pentru construirea de locuințe și librete de economii cu ciștiguri în materiale de construcții, care asigură titularilor dreptul de a participa la tragerile la sorți pentru trimestrul IV 1975.Tragerile la sorti pentru trimestrul III 1975 ale acestor librete de economii vor avea loc la data de 23 sala clubului Capitală.La tragerea telor de economii pentru turism se vor acorda cîștiguri în excursii în U.R.S.S., Cuba, China și Coreea, precum și cîștiguri în bani pentru excursii individuale în străinătate, din care o parte se acordă,, la cerere, prin organele Ministerului Turismului. în valuta țărilor în care se efectuează deplasarea.La celelalte două trageri la sorți se vor acorda ciștiguri în materiale de construcții și. respectiv, cîștiguri în bani.

octombrie a.c., în finante-bănci dinla sorți a libre-
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Cînd „piesa" mică
V

răstoarnă ... planul mare

Experiența anilor treeuti a demonstrat cu prisosință utilitatea pensiunilor pentru elevi. Zeci de mii de școlari au fost abonații unităților comerciale cu acest profil din diferite orașe ale tării. De pe urma dezvoltării pensiunilor pentru elevi au avut de cîștigat nu numai părinții oare muncesc si au copii la școală, ci și respectivele unități comerciale.După vacanta mare, pensiunile pentru elevi au intrat din nou m actualitate. întreprinderile comerciale din mai toate județele tării — în cadrul acțiunilor întreprinse pentru transpunerea în practică a recentelor reglementări cu privire la îmbunătățirea structurii rețelei comerciale — și-au propus să dea o mai mare amploare pensiunilor pentru elevi. Aproape în fiecare oraș mai mare s-au făcut intense pregătiri pentru deschiderea pensiunilor odată cu anul școlar. Au fost alese localuri dintre cele mai bune, care să ofere posibilitatea rezervării unui spațiu izolat pentru școlari, s-au întocmit liste de meniuri adecvate, se fac eforturi pentru popularizarea cit mai largă a adreselor la care se pot face abonamente. Fată de 1974, în acest an vor funcționa un număr sporit de pensiuni pentru elevi.— Nu va fi doar un spor cantitativ — tine să precizeze tovarășul Aurel Mușat, director adjunct al I.C.S.A.P.-Sibiu. Avem ambiția ca totul să fie astfel pus la punct ca și cînd ar fi pentru copiii noștri. în afară* de restaurantul „Dunărea", cunoscut din trecutul an școlar ca pensiune pentru elevi. în acest an și restaurantele „Transilvania" și „Hipodrom II" vor căpăta acest profil. în total, în localurile noastre,

circa 400 de elevi vor putea lua masa la prinz.O unitate din rețeaua O.J.T.-Sibiu, și anume restaurantul „Unicum", pune la dispoziția școlarilor două din saloanele sale, ce însumează 240 de locuri.— în Capitală — ne informează tovarășul Gh. Abrașu, șeful biroului alimentație publică din direcția generală comercială a municipiului — vor funcționa, in acest an. 47 de pensiuni, in care vor lua masa circa 3 500 de elevi, fată de 32 cite au existat in 1974. Dintre acestea. 36 iși vor desfășura activitatea in unitățile noastre, iar 11 în licee. Acest spor este urmarea interesului manifestat de întreprinderile comerciale, ca și de unele școli, stăruinței depuse îri* comun pentru crearea * condițiilor necesare servirii mesei, respectiv, o sală ; de rest, ne ocupăm noi. Cele 11 unități din școli au fost înzestrate cu veselă, iar mîncarea este a- diusă și servită, cu ajuto.ru! elevilor, de către personalul restaurantului de care aparține pensiunea. Acest tip de pensiune este foarte "solicitat pentru că elevii se pot ocupa după masă de meditații, sub supravegherea cadrelor didactice. Cu unele licee sintem, în continuare, ca să zic așa. „în tratative" în vederea înființării unor pensiuni de incintă, așa că s-ar putea ca numărul acestora să crească. Anul școlar este abia la început.Și în județele Cluj. Iași, Brașov, Brăila. Maramureș pensiunile pentru elevi se' bucură de atenție din partea ' întreprinderilor comerciale de specialitate, astfel că au fost prevăzute mai multe asemenea unități decît au existat în anul sectar trecut.
R. ȘERBAN
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„Biografia" întreprinderii mecanice din Sibiu — important furnizor de mașini-unelte pentru așchie’rea metalelor și utilaje de forjare-presare — se aseamănă cu aceea a multor unități industriale din țara noastră. Este o uzină modernă, care în ultimii ani și-a triplat capacitatea de producție, înnoindu-și și modernizîndu-și integral fabricația. Ca un corolar al acestei dezvoltări impetuoase, producția livrată la export a crescut in cursul actualului cincinal de 6,6 ori. Presele automate de diverse tipuri, presele de îndoit tablă, foarfeca-ghilotină sau ferăstrăul circular automat sînt produse ale întreprinderii care se a- firmă competitiv pe piața externă, bucurîndu-se de bune aprecieri în numeroase țări : R. D. Germană. Ungaria, mania. Turcia, Egipt, Iran, Venezuela,Cum întreprinderea si- biană exigentelor realizării planului de export pe 1975 7— Ne-am mobilizat pentru deplini cuvine mult sporite care ne revin în acest an la export, dar avem, din păcate, unele probleme — ne spune tov. Emilian Roșianu, directorul comercial al întreprinderii.într-adevăr, așa stau lucrurile. De Ia „Mașinexportimport" sintem informați că trebuiau livrate în cursul acestui trimestru 72 de prese automate înclinabile, tip 63 A. Or. pînă la 'această oră. nu a plecat pe poarta fabricii nici măcar una. De ce 7 în secția rii vedem presele cu ,________— Sînt gata de cîteva săptâmîni, le mai lipsește insă ceva : „presostatul" sau releul de presiune, o piesă mică, dar absolut indispensabilă. Fără ea, mașina nu poate fi livrată. Această piesă are rolul de a asigura protecția muncii, adică de a opri automat funcționarea presei în momentul cînd presiunea aerului depășește anumite limite....Și așa â începtit să ni se depene istoria acestor „piese mici", care „încap toate într-o valiză", dar trebuiau aduse — „ca de obicei" (!) — din import. Fișa tehnică pentru solicitarea importului a fost înaintată, încă din martie anul trecut, la Centrala industrială de mașini-unelte, mecanică fină și .scule. întreprinderea de comerț exterior „Eiectronum", care efectua pînă acum asemenea importuri, a predat comanda întreprinderii „Tehnoimportexport". Șl așa au trecut lunile.în timp ce ni se descria întreaga filieră a tergiversărilor, ne pregăteam să întrebăm de ce nu s-au luat măsuri pentru fabricarea în tară a reperului necesar chiar de către unitar tea respectivă sau altă întreprindere din cadrul centralei. întreprinderi care au demonstrat cu succes capacitatea proprie de a produce piese șl utilaje cu mult mai complexe, mașini de înaltă tehnicitate. Răspunsul a venit însă de la sine :— Conducerea centralei noastre a hotărit de curînd ca presostatele- să fie asimilate în producție Ia întreprinderea sibiană „Balanța" — a in-

Cehoslovacia, ’R. F. Ger-Italia, Anglia, S.U.A. ș.a. răspunde
eforturile a ne în- cum se sarcinile

Mai multa responsabilitate 
față de rezolvarea 

cu forțe proprii 
problemelor producției — 
iată sensul unui episod 

la întreprinderea 
mecanică din Sibiu

a

tervenit în discuție delegatul centralei, prezent la Sibiu tocmai pentru a urmări cum se îndeplinește în unitatea respectivă planul de asimilare a unor utilaje și piese procurate pină acum din străinătate.Am ascultat apoi un alt șir de explicații referitoare la modul în care s-a conceput, la nivel de ' centrală, această acțiune. Sperăm că măsurile întreprinse au fost bine finalizate la diverse unități ale centralei în cauză. Din păcate, nu așa stau lucrurile la întreprinderea mecanică din Sibiu : presele care trebuiau expediate clienților de peste hotare continuă să figureze pe lista nerealiză- rilor, care reprezintă 15 la sută din valoarea planului de export al unității.— în august, cînd am văzut că nu putem expedia presele terminate in secția de montaj, ne-am hotărit să facem noi presos- tatul — ne spune, aproape confidențial, inginerul-șef al întreprinderii mecanice din Sibiu. Gheorghe Stanică. Am realizat un prototip, care la primele probe a dat rezult tate bune.Stăm de vorbă cu autorul primului presostat românesc, maistrul Ion Popescu : venit la mine to- comercial Roșianu

de montaj a întreprinde- înșirate, una lîngă alta, pricina.

— Deunăzi a varășul director și mi-a spus: „Oare nu am putea face noi piesa asta 7“ „Eu cred că da", l-am răspuns. Ne-am sfătuit împreună, am mai consultat și alti tovarăși și rezultatul e bun.Așadar, încă o dată se adeverește faptul că, atunci cînd se manifestă încredere în capacitățile de gindîre și creație tehnică ale tehnicienilor și muncitorilor noștri, sînt depistate întotdeauna resurse deosebit de prețioase.Ceea că ni se pare de subliniat în legătură cu cazul adus in discuție este faptul îndeobște cunoscut — și nu o dată criticat de conducerea partidului și statului, nostru — că unele întreprinderi recurg la import cu prea mare ușurință, fără a analiza in profunzime necesitatea și posibilitatea realizării cu mijloace proprii a unor repere aduse din străinătate și pentru care dispun de potențialul tehnic și uman corespunzător.— Este bine că s-a găsit soluție măcar în „ceasul zecelea", dar sestanța la mine restantă...— Pînă Ia sfîrșitul Iui vom reuși, totuși, să livrăm peste jumătate din Iotul de prese planificat, urmînd să lichidăm restanțele pînă la sfîrșitul lunii octombrie — ne asigură directorul comercial.Revirimentul scontat este, desigur, foarte important și pune în lumină o concluzie importantă și anume că nevoia de a -manifesta încredere: și de a recurge la forțele proprii trebuie să devină o obișnuință. Experiența întreprinderii sibiene are ceva din tilcul cunoscutului proverb cu „buturuga mică"..., avertizînd pe cei în cauză, dar și alte colective de muncă, unde se ajunge atunci cînd se neglijează fie chiar și un aspect mărunt care privește pregătirea și realizarea unor produse destinate exportului.

această al doispre- livrări ră-septembrie

Viorel POPESCU
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Orașul Zalău, ca și alte orașe ale tării, a cunoscut în ultimii ani o puternică dezvoltare.construcții Peisajul urbanistic a căpătat noi frumuseți prin ridicarea unor de locuințe, edificii social-culturale. In imagine :„Porolissum" noul hotelFoto : 8. Cristian

Bacșișul - în fața legii(Urmare din pag. I)— Evident, legea sancționează nemijlocit gestul de a primi. Este, prin urmare, un regim mai sever. Legiuitorul a urmărit o protecție în plus pentru cetățean, făcind din capul locului nevalabilă scuza unora care iau bacșiș sub pretextul că ei n-au cerut, că dacă Ii s-a dat... au luat.— Să ne oprim puțin asupra textului de lege — ne-a spus la începutul discuției noastre tovarășul Valentin Ionescu, procurorul-șef al procuraturii locale a sectorului 1. Asta fiindcă a existat' și există pe alocuri falsa credință că a da sau nu, și mai ales a primi sau a nu primi bacșiș, ar fi o chestiune de comportament, sancționată doar de normele morale. Și, la adăpostul acestei mentalități, unii ingroșau obrazul și primeau, socotind că nu făceau cine știe ce faptă nelegală. Dar nu este deloc așa, fiindcă Legea nr. 3 din 1972 prevede clar că primirea de bani, în orice mod, fie direct, fie ind'rcct — de pildă, prin „omiterea" de a da restul — sau de alte foloase necuvenite constituie contravenție. Și tot pentru a reglementa cit mai limpede această situație, legea a stabilit că numai piuă la o valoare de 100 de Iei fapta constituie contravenție ; peste acest plafon fapta este infracțiune și intră sub incidența Codului penal.— Adică situația reglementată în articolul 256 din Codul penal, care prevede : primirea de către un funcționar, direct sau indirect, de bani

ori de alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcției sale și la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 1 an sau cu amendă.— Cu- precizarea că, în înțelesul legii penale, „funcționar" înseamnă, în situația la care ne referim, orice persoană încadrată în muncă și avînd o anumită însărcinare în serviciul unei unități socialiste, fie de stat, fie obștească sau cooperatistă. Esențial în privința făptuitorului este ca el să fi primit bani sau alte foloase pentru a face ceea ce, de fapt, era dator să facă în virtutea funcției, a obligațiilor de serviciu.— în cazul contravențiilor, cinepoate face constatarea ? -— Conform legii comerțului interior, constatarea contravențiilor, inclusiv a celor care constituie bacșiș — și, implicit, aplicarea amenzii — o pot face primarii, persoanele delegate de către ei și ofițerii sau subofițerii de miliție. în privința bacșișului, constatarea o pot face și inspectorii comerciali de stat, organele de control și inspecție ale organizațiilor de stat ori cooperatiste, precum și împu- terniciții acestor organizații. Și. bineînțeles. în primul rînd înșiși conducătorii acestor unități.Prin urmare, cadrul legal, reglementarea necesară pentru combaterea bacșișului există. Rămîne de văzut cjum sînt aplicate aceste prevederi legale.Dar despre asta, în anchetele noastre viitoare.

Nu o dată, în ziarul nostru s-au făcut observații — multe venite chiar din partea cititorilor — în legătură cu apariția unor fenomene negative privind ceea ce numim ția locului de popas. Frecvența mai mare mică, altul, la normele de conviețuire civică ar trebui să a- tragă atenția atît factorilor răspunzători de protejarea naturii, cît și celor care se ocupă cu organizarea turismului și — de ce nu 7 — chiar cetățenilor înșiși. Pe această linie se înscriu și rîndurile ce urmează, care sînt rezultatul unei anchete întreprinse într-una din zonele de cel mai mare interes turistic : platoul Bu- cegilor....Mai întîi cîteva observații de ordin general cu privire la baza materială oferită celui care vine să se bucure de ozonul de la munte și de frumusețile a- cestor locuri. Cea mai solicitată zonă turistică montană — aflată în exploatarea O.J.T. Prahova — are in platoul Bucegilor o bază materială care, în momentul de față, nu mai satisface in întregime cerințele! Concret : 12 cabane.Evident, puține — dacă avem in vedere numărul mare al celor care asaltează zilnic această zonă : evident, neîndestulătoare — dacă avem in vedere capacitatea totală de cazare a acestora (sub 800 de locuri). E adevărat, în ultimii ani■ s-au făcut unele eforturi pentru dezvoltarea capacităților de cazare- ale cabanelor. Ne referim la extinderile și modernizările efectuate la cea| mai mare parte din cabanele existente ; ne referim, de’asemenea, și la construcția noii cabane „Miorița" de la cota 2 000. Sînt încă insuficiente pentru această zonă atit de solicitată, care este vizitată anual de circa 1 milion de turiști.

civiliza-sau mal într-un loc , sau în. a unor abateri de

Am vrea însă să fim bine înțeleși. Oricît de bogată și de dotată ar fi baza materială, ea singură nu rezolvă cerințele drumeției montane. Ambianta existentă la fiecare cabană reprezintă — și trebuie să reprezinte— un certificat de garanție al ospitalității locului în care te afli. Există, desigur, în platoul Bucegi- lor și cabane unde acest

în jurul orei 11,30Posturile noastre de radio și televiziune vor transmite direct de la Palatul Republicii ceremonia semnării documentelor oficiale româno- engleze.
PROGRAMUL I

15,38 Teleșcoală. 
17,00 Telex.

să fi«nia locului de popas grav afectate. ■Am făcut această vație nu pentru că împotriva preocupării cabanierilor de a crește porci. Dimpotrivă. Dar această preocupare trebuie să țină seama de reglementările existente și, în nici un caz, amplasarea acestor crescătorii să nu dăuneze protecției mediului, ambiantei

obser- am fi

17.15
17.25
17,50
18.25
18,45
19.20
19.30
20.00
20.20
20,35
21,20
21,55
22,10

20,00

Ventilatorul — miniatură ci
nematografică.
Din țările socialiste.
Cîntece și jocuri populare. 
Enciclopedie pentru tineret. 
Bijuterii muzicale.
Universitatea TV.
1001 de seri.
Telejurnal.
Reflector.
Muzică ușoară.
Revista literar-artistică TV. 
Recital Yves Montand.
Cadran economic mondial.
24 de ore.
PROGRAMUL II
Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii.
Film serial : Columbo.

să. Argumente ? Locurile de popas din jurul cabanelor au început să fie transformate de către unii turiști în adevărate „lăzi de gunoi". Am văzut cu ochii noștri că în jurul cabanelor Babele, Piatra Arsă, Poiana Stînii, Gura Dihamului, Caraiman au rămas — după „exodul" din ziua de duminică — tone de hîrtiî, cutii, sticle • și alte resturi menajere cu
RESPECTUL FAȚA IIE NATURA 
poate fi uitat la poalele munților ?

Din cabana in cabană, pe urmele 
celor care Încalcă normele elementare 

ale drumeției, ale civilizației

Ei

certificat de garanție îți apare de la prima vedere. Un exemplu : cabana Cuibul Dorului. în alte locuri însă, din păcate, regulile de civilizație sînt uitate — și de gazde, și de oaspeți — la poalele muntelui. Cabana Poiana Stînii este amplasată într-un cadru ambiant, de un pitoresc aparte,bine, acest loc ideal de popas a fost transformat de gazde și turiști intr-o „colecție de murdărie". Iar tonul l-a dat — cine credeți 7 — însuși cabanierul Nicola Tudor, care, la nici zece pași de cabană, a organizat o crescătorie de... porci. Și asemenea crescătorii există, amplasate cam tot în același fel. și la cabanele Qota 1500, Piatra Arsă,' Babele și la altele. Parcă anume ca liniștea și curățe-

locurilor de popas. O asemenea cerință trebuie avută in vedere și la amplasarea stînilor, la delimitarea perimetrului de pășunare a oilor, astfel îneît acestea să nu degradeze zonele turistice. (între cota 1500 și cota 2000, sub liniile de oțel ale telecabinei, cineva — nu se știe precis cine — a aprobat amplasarea unei care numără de oi !)într-un fel sau altul, cele două observații vizează atît probleme ale ambiantei, cît și ale poluării locurilor de popas montane. Firește, și acestea trebuie avute in vedere. Dar. din păcate, nu ele sînt cele mai grave. „Măria Sa Turistul", cel care beneficiază de ozonul muntelui. își aduce în această privință partea de contribuție cea mai serioa-

stini peste 300

care se puteau încărca, fără nici o exagerare, cel puțin 3—4 vagoane de gunoaie. Dacă am fi întîlnit scrise pe panouri astfel de anunțuri : „Opriți distrugerea vegetației din Bucegi 1“ — ne-am fi mirat. Dar după ce am observat cum ințpleg unii să-și arate „dragostea" față de natură, am fi fost bucuroși să le vedem la tot pasul. Pentru că. iată, in jurul cabanelor P:atra Arsă și Poiana Stinii vetrele de foc s-au înmulțit într-atît, , că nici măcar nu mai pot fi ‘ numărate. Paznicii rezervației naturale de jnepeni ne-au demonstrat cu acte, cu procese verbale cît de mult a crescut numărul celor care încalcă legile drumeției montane. „Aproape nu există grup al B.T.T.. al O.J.T. sau al expediției Cutezătorilor — ne-au expli-

cat aceștia — care să nu aibă în rindul său amatori de focuri, stricători de jne- peni sau colecționari ai florei rare : Floarea de colț și Trandafirul roșu".Am putea continua șirul observațiilor, dar ne oprim aici. Ce concluzii se impun in fața acestor constatări 7 Am dori să reținem atenția asupra a cel puțin trei dintre ele. Avem dreptul și da-r toria să cerem organizatorilor de turism — indiferent cum se numesc ei — B.T.T., O.N.T., O.J.T. — să-și privească mai exigent sarcinile ce le revin nu numai prin prisma cerințelor de „rentabilitate", ci și — în primul rînd — prin prisma misiunii turismului ca factor de educație civică și patriotică. Există certe dovezi — inclusiv constatările de față — că educația turistică nu este cultivată pe măsura cerințelor și îndatoririlor ce revin acestor organisme. Apelăm, de asemenea, la marea masă a turiștilor co- recți, civilizați, care știu să pretuiască atît frumusețile patriei, cît și eforturile pe care le face statul pentru dezvoltarea bazei materiale, de a se constitui ei înșiși într-un „tribunal public" pentru a sancționa prompt, pe loc. orice fapt ce vine în contradicție cu normele de comportare în natură, cu etica cetățenească. Muntele este ocrotit de Legea pro- ‘ tecției mediului înconjurător, după cum se știe, ca un monument al naturii. Iar răspunderea pentru aplicarea legii, pentru păstrarea frumuseților locale revine — în primul rînd — consiliilor populare. în numele adevăraților iubitori ai muntelui, cerem ca organele locale să-și asume întreaga răspundere pentru ocrotirea și păstrarea frumuseților muntelui, pentru crearea unei ambianțe civilizate în toate locurile de nopas, spre a deveni ele însele, in acest fel, un bun educator ăl tineretului. •
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O sugestie
pentru
timpul liber

De mai bine de 15 ani, juristul 
Iuliu Pop din Baia Mare a reali
zat, in afară de fotografii, peste 
2 000 de splendide diapozitive co
lor si alb-negru, constituind o 
veritabilă monografie a preface
rilor înnoitoare de pe aceste 
frumoase meleaguri maramure
șene. El a surprins pe peliculă 
noile edificii înălțate, meșteșu
guri tradiționale, obiceiuri și 
manifestări folclorice, portrete 
de fruntași intre fruntași. Cine 
va încerca, peste ani, să recon
stituie imaginea Maramureșului 
1960—1975 nu va putea să nu 
apeleze și la această colecție- 
document a lui Iuliu Pop.

Dacă aveau
mai multe
cazane ?La C.A.P. Milcov, județul Olt, se defectase cazanul de făcut țuică. în loc să apeleze la o cooperativă de meșteșugari și să plătească reparația la tariful legal (și in bani), C.A.P., în frunte Pascu Vlăiculesi, să încredințeze indivizi, patru la să-i remunereze griu. Cei 4 au lucrat 4 zile, după care li s-au dat... 11 967 kg griu. Deci, mai mult de un vagon ! Au luat frumușel griul de la C.A.P. și l-au vîndut în altă parte cu suprapreț. Presupunînd că nu l-au vîndut decît cu 2 lei kilogrămul, rezultă că au încasat cite 5 983,50 lei de căciulă. Mai exact, cîte aproape 1 500 de lei pe o zi de muncă. Trai, nu glumă ! Noroc că C.A.P. Milcov n-a avut decît un cazan de reparat...

conducerea cu președintele a găsit cu cale lucrarea unor număr, pe care în natură, cu...

Epilog la 
„nu-mă-mai
iubește"

9

Nitam-nisam, lui Melu Fâșie 
de pe strada Brindușelor din 
Brașov i s-a părut intr-o zi că 
soția — cităm — „nu mă mai 
iubește". Deși n-o slăbea deloc 
din ochi, deși n-avea dovezi, tot 
căutîndu-i nod in papură, a sfir- 
șit prin a începe s-o bată. Intr-o 
zi i-a zvirlit un scaun în cap, 
in alta a fript-o cu un muc de 
țigară... Pentru repetatele mani
festări huliganice și- acte de cru
zime, instanța l-a condamnat la 
patru ani și șapte luni închisoa
re. Mult, dar merită I

Alibi
de... ghipsAflat în concediu medical . vea o mină în ghips), Gheorghe Ciobotaru, angajat la o întreprindere brăileană, s-a dus la ai lui, la Roșiești (Vaslui). A stat el o zi, a stat două, după care a început să tot dea roată magazinului din sat. Apoi, după un „studiu" suficient făcut la lumina zilei, i-a dat tîrcoale și noaptea. S-a furișat înăuntru și a sustras banii din tejghea, pluș țigări cît a putut să ducă. Dar n-a apucat să le fumeze, pentru că s-a pomenit cu militia că-1 scoală cu noaptea în cap. De refinut „nedumerirea" lui : „Nici prin cap nu-mi trecea c-o să-mi dea de urmă, că doar sînt bolnav, am o mină în ghips". Da. dar cealaltă a fost prea lungă.
Alcoolul
si frîna

(a-

Autocamionul 21—NT—847 aș
tepta trecerea unui tren la ba
riera C.F.R. Rm. Vilcea. La un 
moment dat, a fost proiectat 
spre linia ferată, gata-gata să 
intre sub roțile trenului. Ce se 
intimplase 7 
spre aceeași 
Rusu, de 
21—IF—1643,
neze la timp. Frină defectă ? 
Nicidecum. Motivul acestei ris
cante tamponări, care se putea 
solda cu un- grav accident, avea 
să fie descoperit la controlul al- 
coolscopic..

Venind din urmă, 
barieră. Dumitru 

pe autovehiculul 
n-a reușit să frl-

Ultima
călătorie...Venită' cu treburi prin Maramureș, Livia Maria Motoacă din Drobeta Turnu-Severin s-a dus în gară la Sighetu-Marmației, pentru a lua un tren spre Vi-- șeu.— Mergeți cu următorul s-a spus. Cel de Ia peron pornit. Nu-1 mai prindeți.în loc să aștepte, femeia s-a repezit val-vîrtej afară, gat intr-un suflet spre vagon, încercind să se de el din mers. N-a maicăzut, accidentindu-se

— î a și
a aler- ultimul prindă apucat, mortal.

Constantin PRIESCU

I

/
4

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

ajuto.ru
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Cea de-a doua zi a vizitei oficiale pe care, la\invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, o întreprinde în țara noastră primul ministru al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Harold Wilson, împreună cu soția și alte persoane oficiale, a prilejuit oaspeților britanici cunoașterea unor obiective economice și monumente istorice și de artă din județul Suceava.în această vizită, primul ministru britanic a fost însoțit de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Pretor Popa, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra.La sosirea pe aeroportul din Suceava, oaspeții au fost întîmpinați de președintele Consiliului popular județean Suceava. Miu Dobrescu. de alți reprezentant! ai organelor locale de stat.Primul obiectiv înscris pe itinera-
Convorbiri

rul vizitei a fost combinatul de prelucrare a lemnului din localitate, unde premierul britanic a fost Informat despre activitatea acestei importante întreprinderi economice care iși exportă produsele — în special mobilă — în 36 de țări din Europa. America. Asia și Africa. Primul ministru Harold Wilson s-a interesat îndeaproape de calitatea și funcționalitatea mobilei realizate în combinat, avind cuvinte de înaltă apreciere la adresa produselor românești.In continuare sînt vizitate cîteva din renumitele monumente de artă din nordul Moldovei. Un prim popas se face la mînăstirea Dragomirna, aflată in imediata apropiere a orașului Suceava. La intrarea în acest monument istoric, care aduce în arta moldoveana elemente noi decorative, de o deosebită valoare și originalitate. oaspeții britanici au fost salutgți de Justin Moisescu, mitropolitul Moldovei și Sucevei.
economice româno-britanice

Sint vizitate apoi mînăstirile Su- cevița, Moldovița și Voroneț, unde au trezit un viu interes frescele exterioare, bogăția motivelor și coloritul lor.La înapoiere, în Suceava, primul ministru britanic și persoanele oficiale care îl însoțesc s-au oprit Ia moderna casă de cultură a municipiului.In aceeași zi, președintele Consiliului popular al județului Suceava a oferit un dejun In onoarea primului ministru Harold Wilson și a soției sale. Cu acest prilej au fost rostite scurte alocuțiuni, în care s-a subliniat însemnătatea vizitei pe care șeful guvernului britanic o întreprinde in România, ca o contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două țări.Seara, premierul britanic s-a înapoiat în Capitală. (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc în mod deosebit Excelenței Voastre pentru urările și felicitările pe care mi le-ati transmis cu ocazia celei de-a 153-a aniversări a independenței Braziliei. Sînt. convins pe deplin, ca și Excelența Voastră, că discuțiile pe care le-am avut cu ocazia recentei dv. vizate tn Brazilia au contribuit la stabilirea un.Uii cadru nou al relațiilor dintre Brazilia și România, bazate întotdeauna pe legături trainice de respect reciproc și de prietenie.

ERNESTO GE1SEL
Președintele 

Republicii Federative 
a Braziliei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului, al poporului din Trimidad-Tobago și al meu personal doresc să mulțumesc dumneavoastră, guvernului si poporului român pentru cordialele felicitări și generoasele sentimente de prietenie pe care le-ati exprimat in mesajul trimis cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a independenței statului Trinidad-Tobago.Doresc să vă transmit, la rîndul meu, dorința de a continua relațiile de prietenie și cooperare existente intre țările noastre.

ELIS CLARKE
Guvernator general

Protocol româno-sovietic de colaborare

VARȘOVIAVARȘOVIA•J

întimplnurea Congresului partidului

Miercuri, la ministere șl Instituții din Capitală au avut loc convorbiri româno-britanice în spiritul indicațiilor și orientărilor stabilite de pre- 'dintele Republicii Socialiste Romft- >. tovarășul Nicolae Ceaușescu. și ‘m.eful britanic. Harold Wilson, 
l .privire la dezvoltarea pe multiple' planuri a relațiilor de colaborare dintre cele două țări.'Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- nlstru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, s-a întîlnit cu E. Deakins, subsecretar de stat parlamentar în Ministerul Comerțului al Marii Britanii. La întrevedere, în cadrul căreia au fost examinate căile șl măsurile necesare a fi lntre-

prinse de ambele părți pentru dezvoltarea relațiilor economice româno-britanice. de colaborare si cooperare. au luat parte Nicolae lonescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior si Cooperării Economice Internaționale, Va- sile Pungan. consilier al președintelui Republicii Socialiste România, alte persoane oficiale. Au fost prezenti membri ai Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la București.Președintele Academiei de Științe Agricole si Silvice, prof. Nicolae Giosan. s-a întîlnit. miercuri dimineață. cu dr. Gavin Strang, subsecretar de stat parlamentar în Ministerul Agriculturii. Pescuitului si A-

limentatiei al Mariî Britanii. Tn cadrul discuției au fost abordate pro-' bleme privind relațiile de colaborare in domeniul științelor cercetării în comun a unor probleme de interes reciproc, dezvoltarea schimbului de semințe, material biologic. de publicații documentare de specialitate.în aceeași zi. dr. Gavin Strang a avut o întrevedere la Ministerul A- griculturii și Industriei Alimentare cu Ion Stanciu și Ion Moldovan, ad- iuncti ai ministrului, fiind discutate cu acest prilel modalitățile de extindere a colaborării în domeniul agriculturii si industriei alimentare.(Agerpres)

agricole, al tehnico-științifică
>dimineața. tovarășul

Sosirea in Capitală a secretarului general

Cooperatistă GuyanaMiercuri seara a sosit în Capitală tovarășul Cheddi Jagan, secretar general al Partidului Progresist Popular din Republica Cooperatistă Guyana. care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită de prietenie in tara noastră.
La sosire, pe aeroportul Otopeni. oaspetele a fost salutat de tovarășii Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Necula. membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Miercuri s-a înapoiat în Capitală delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul; Ludovic Fazekaș, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Harghita, al P.Q.R,.,cșre. la invitația C.C. al P.M.U.P., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență în R. P. Polonă.La sosire, ne aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de Lucian Drăguț, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice șl Sociale, de activiști de partid.A fost de față Edward Rokicki, consilier al Ambasadei R. P. Polone la București.

y i,
și P.N.U.E. în România, precum și Hassan Daoud, ambasadorul R.A. Egipt la București.• ■ r. ★ ....... >„> ■ ■Miercuri după-amiază a plecat la. Moscova o delegație de activiști A.R.L.U.S., condusă de Mircea Braga, președintele Comitetului județean Sibiu pentru cultură și educație socialistă, care,, la invitația Asociației de prietenie sovieto-română, va efectua o vizită în Uniunea Sovietică.

★Miercuri după-amiază a sosit în Capitală Mustafa Kamal Tolba, director executiv adjunct mulul Națiunilor Unite diul înconjurător, care, guvernului român, face tara noastră.La sosire, pe aeroportul oaspetele a fost salutat de prof. Virgil Ianovici. președintele Comitetului National pentru protecția mediului înconjurător, și Matei Nico- lau. secretar general al comitetului.Au fost prezenti B. R. Devaraian, reprezentant permanent al P.N.U.D.

al Progra- pentru me-' lao invitația vizită inOtopeni.

★Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat, marți, o manifestare culturală cu ocazia recentei aniversări a Zilei naționale a Statelor Unite Mexicane.Cu acest prilej, conf. univ. George lonescu a prezentat impresii de călătorie din Mexic.Au fost prezenti loan Botar. secretar general al I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Consiliului Culturii catiei Socialiste, oameni de cultură, un numeros public.Au participat Armando ambasadorul Mexicului la București, membri ai ambasadei,în încheiere a fost prezentat un program de. filme documentare mexicane.

Vizita delegației economice din Malayezia Tovarășul Ion Pățan. viceprim-mi- nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, s-a întîlnit. miercuri la amiază, cu Dato Hamzah bin Abu Samah. ministrul comerțului si industriei din Malayezia. care face o vizită în tara noastră.Analizînd stadiul relațiilor economice româno-malayeziene. cei doi miniștri au subliniat posibilitățile e- xistente pentru lărgirea si diversificarea schimburilor de mărfuri. ~ a colaborării și cooperării în producție. in variate domenii de activitate.Au fost de fată Raia Aznam bin Raja Haji Ahmad, ambasadorul Ma- layeziei în România, și membri ai delegației malayeziene. eProbleme privind extinderea raporturilor economice dintre cele două țări au fost abordate, și în cadrul discuțiilor pe care ministrul malaye- zian le-a’ avut cu reprezentanți ai conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Ministerului Industriei Chimice. Ministerului Agriculturii șl Industriei Alimentare, Camerei de Comerț și Industrie.Membrii delegației malayeziene au avut, nele mert de asemenea, convorbiri la u- întreprinderi românești de co- exterior. ■ (Agerpres)
PRONOEXPRESși Edu- artă șiCantu,

(Agerpres)

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SEPTEMBRIE 1975DIN 17ExtragereaExtragerea I : 45 29 13 40 20 33.
Fond general de cîștiguri : 2 350 911 lei. din care 1 686 216 lei report.

MiercuriGheorghe Rădulescu, viceprim-mi- nistru al guvernului, a primit pe S. M. Tihomirov, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, președintele părții sovietice a Comisiei sovieto-române de colaborare tehnico-știintifică.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, a participat Octavian Groza, prim- vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.
★Miercuri s-au încheiat în Capitală lucrările celei de-a 28-a sesiuni a Comisiei româno-sovietice de colaborare tehnico-științifică. Părțile au examinat modul în care au fost realizate acțiunile stabilite la sesiunea precedentă și s-a apreciat pozitiv activitatea desfășurată de organele de resort din cele două țări pentru dezvoltarea colaborării teh- nico-științifice româno-sovietice. Comisia a recomandat perfecționarea colaborării dintre ministere, celelalte organe centrale și organizații din România și Uniunea Sovietică în vederea participării mai intense la • efectuarea de lucrări pe bază de contracte, îndeosebi In domeniul cercetării și elaborării de procese tehnologice, precum și al dreării unor mașini noi. Totodată, s-a solicitat urgentarea convenirii obiective-

jlor de colaborare pentru perioada 1976—1980, astfel ca pină la sfîrșitul acestui an să fie definitivate acțiunile prioritare în viitorul cincmal și întocmite planurile de lucru pentru elaborarea lor. Acțiunile de colaborare tehnico-științifică adoptate de comisie pentru perioada următoare se referă la domenii importante ale economiei celor două țări, cum sînt . construcția de mașini grele, mașini- unelte. energetică, industria minieră, geologie, industria chimică și petrochimică, agricultură etcîLucrările sesiunii s-au desfășurat într-o 'atmosferă tovărășească.Protocolul încheiat la sfîrșitul lucrărilor sesiunii a fost semnat, din partea română, de Octavian Groza, prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, iar din Tihomirov, tetului de Tehnică al U.R.S.S.La semnarea documentului au fost prezenți Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, și Constantin Oancea, adjunct al ministrului terne.A fost de față V. ambasadorul Uniunii București.
w

&

partea sovietică de S. M. vicepreședinte al Comi- Stat pentru Știință și Consiliului de Miniștri al

Pregătirile in vederea celui de-al VII-lea Congres al P.M.U.P., convocat pentru 8 decembrie. se află în centrul actualității politice poloneze. Proiectul de Directive pentru Congres, adoptat la recenta plenară a Comitetului Central al P.M.U.P., este pe larg dezbătut In organizațiile de partid din întreprinderi. instituții și de la sate. Sinteti- zind succesele obținute în înfăptuirea hotărârilor Congresului al VI-lea al partidului, documentul trasează, totodată, direcțiile de dezyoltare economico- socială a Pploniei in cincinalul viitor.Paralel cu dezbaterea generală a proiectului. în întreaga tară au loc adunări ale colectivelor de oameni ai muncii. în cadrul cărora sînt luate angajamente de a se ob- • tine producții peste olan, pentru a se în- tîmpina. cu succese cit mai Însemnate, forumul comuniștilor. A- ceste angajamente, care atestă voința clasei muncitoare accelera tării, au continua eficientei losirea latimpului, de lucru, e- conomisirea de materii
de a dezvoltarea în vedere creștere a muncii, fo- maxfmum a

afacerilor ex-I. Drozdenko, Sovietice la(Agerpres)
JUDEȚUL VRANCEA A ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL(Urmare din pag. I)Succesele obținute în industrie, au determinat dezvoltarea susținută și echilibrată a tuturor^ menii din anii cincinalului agricolă, a cunoscut o cbnțmuă creștere, s-a extins suprafața.’ ciilțivafă" cu cereale, au crescut suprafețele și producțiile in .viticultură, au fost construite noi și moderne complexe agrozootehnice.în actualul cincinal se dau în folosință aproape 8 000 apartamente, suprafața spațiilor comerciale va crește cu 12 000 mp, iar volumul desfacerilor de mărfuri numai în acest an este cu peste 500 milioane lei mai mare față de 1970.Succese însemnate s-au obținut și în domeniul învățămîntului și culturii, a) ocrotirii sănătății populației, prin crearea unor noi unități încadrate cu personal calificat și dotate cu aparatură modernă.O strălucită confirmare a preocupării și grijii ce o acordați dezvoltării și înfloririi armonioase a tuturor zonelor țării o constituie și faptul că județul Vrancea a primit în perioada 1971—1975 fonduri pentru dezvoltare de aproape 2 ori mai mari decit -în cincinalul precedent, fiind puse in

funcțiune noi și importante obiective economice și edificii social-culturale.Prevederile Directivelor Congresului al XI-lea al partidului deschid județului,.yțangea, asemenea întregii mire. .rintriT': noi ai lartfi neranoe-

• SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT
ECHIPELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE

Patru meciuri, puțin fotbal, multe insatisfacțiiFirește, amatorii de fotbal, cei care s-au aflat pe stadioanele din Craiova. Tg. Mureș sau București, ca și mulțimea telespectatorilor, n-au găsit motive de satisfacție în felul în care au debutat echipele noastre in cupele europene interduburi. Deși scorurile concrete, mai ales cele din partidele desfășurate pe terenurile proprii, sînt departe de ceea ce așteptau numeroșii susținători ai fotbalului. totuși, nu atit rezultatele sînt cauza adîncii insatisfacții, cit modul de a juca al formațiilor noastre, calitatea scăzută a fotbalului pe care acestea îl practică. Si nu de azi. de ieri. De multi ani. la fiecare început de toamnă, echipele cluburilor noastre fruntașe deziluzionează pe suporteri si le provoacă nemulțumiri profunde. Si. tot de multi ani. se preconizează și se iau măsuri, uneori zgomotoase, de către cluburi, dar eficienta lor stată deloc atunci cînd federatie și nu se conformațiile
*

MADRID t Real — Dinamo
4—1Ieri, la Madrid, în fața a 50 000 de spectatori, s-au întilnit, în „Cupa campionilor europeni", echipele Real și Dinamo ^București, In prima repriză, spaniolii au înscris prin San- tillana (min. 8). Ei au majorat scorul in minutul 63 prin Martinez, dar faultul acestuia la portarul Cpn- stantinescu. a fost evident. Netzer a înscris golul al treilea in min. 73. La o centrare a lui Vrînceanu, aripa Lucescu (cel mai bun dintre jucătorii bucureșteni) a redus scorul (min. 74). Rezultatul este fixat in min. 90 prin punctul înscris tillana.Meciul retur va avea loc tombrie, la București.

BUCUREȘTI :
Rapid — AnderlechtIeri, pe stadionul „23 August" din București, echipa Rapid a învins cu 1—0 pe Anderlecht (Belgia) în primul tur al „Cupei cupelor. Unicul punct al meciului s-a înscris în minutul 20. La o combinație de atac' între Neagu și Manea, ultimul a trimis mingea în careu, iar fundașul belgian Thissen a deviat-o în poartă.

noastre se confruntă in arena europeană cu adversare mai mult chiar mai puțin puternice.Ieri, din nou. ca în fiecare toamnă, reprezentantele fotbalului diviziei A in cele trei cupe europene au apărut ■ în formații, cu putini jucători valoroși, neomogene, nici valoric, nici tactic, lipsite de forța necesară pentru a fructifica măcar ceea ce numim avantajele terenului de joc propriu. A impresionat neplăcut, în special, slaba pregătire fizică a jucătorilor și a echipelor în ansamblu, puterea fizică scăzută prin comparație cu adversarii, acțiunea lentă și slaba rezistență, cu atit mai slabă cu cit ■ trecea timpul. La Craiova. infringe;re, și încă netă, a echipei locale, meci egal la Tg. Mureș, victorie la limită, printr-un autogol la București, iată bilanțul insuficientei pregătiri a e- chinelor de club, al calității slabe a jocului practicat de ele.

sau

M.

de Sania 1 oc-
1—0

★Partida s-a desfășurat la un mediocru. Rapid a ratat două ocazii de a majora scorul — prin Rîș- niță, singur cu portarul advers (min. 64) și în minutul 81, cînd, pe rind, trei atacanți bucureșteni au tras la poartă din poziții favorabile, fără a putea înscrie. în final, și belgienii au avut prilejul de a marca. însă Ioniță a respins exceptional o minge șutată de Haan,
TG. MUREȘ : A.S.A—Dynamo 

Dresda 2—2în fața a 25 000 de spectatori, echipa A.S.A. a început meciul prin atacuri viguroase, reușind să deschidă scorul, in minutul 10, prin Mureșan, care a reluat din zbor mingea centrată de pe dreapta de Fazekas. In continuare, oaspeții s-au apărat însă mai precis și au contraatacat eficace, obținînd nu numai egalarea — în minutul 24, prin Schade — ci preluînd chiar conducerea, în minutul 28, prin Heidler. Golurile acestea au descumpănit echipa locală care nu și-a_ mai regăsit cadența pină la pauză.în primele minute ale reprizei secunde, mureșenii au atacat din nou puternic, izbutind să egaleze scorul

nivel mari

prin Fazekas (min. 30). Totuși, mai departe, formația bine organizată a oaspeților a rezolvat situațiile critice și a reușit un scor final de egalitate care o avantajează pentru meciul retur de la 1 octombrie.
CRAIOVA: Universitatea —

Steaua Roșie 1—3încă de la orele 12, stadionul „Central" era arhiplin — aproape 40 000 de spectatori luaseră loc în tribune. Universitatea Craiova alinia cea mai bună garnitură pe care o are la ora actuală, mai puțin Marcu, accidentat și nerecuperat. De Ia începutul meciului in timp ce atacantii craio- veni ratează bune ocazii (Crișan în min. 2. Oblemenco in min. 15). oaspeții construiesc inteligent, obligînd— prin combinații rapide și _ reușite— greoaia și neinspirata apărare a Universității să greșească de maj multe ori, iar in min. 20 șă primească gol de la atacantul central Savici. Repriza se încheie, totuși, la egalitate. datorită unei foarfeci impecabile, executată de Oblemenco In min. 45. De pe la Jumătatea reprizei a doua, oaspeții stăpînesc terenul și obligă din nou apărarea craioveană să greșească. Iar, ca urmare, atacantul central Filipovici înscrie alte două goluri (min. 54 și 78). Scor final : 3—1.

prime și materiale, depășirea sarcinilor de oroducție la articolele cele mai solicitate pe piața internă, precum și la producția destinată exportului.în construcții, angajamentele au drept tel darea în exploatare, înainte de termen, unor i blocuri precum biective. muncii turl se atingă indici mai înalti utilizare a parcului mașini și vagoane, accelereze procese- de tncărcare-des- Maioritatea

aîntreprinderi și de locuințe, i și a altor o- Oamenii din transpor- angajează săde de să le cărcare. angajamentelor din a- gricultură vizează sporirea producției zootehnice. utilizarea deplină a terenurilor, încheierea înainte de Congres a campaniei de achiziții la cereale si onorarea tuturor o- bligatiilor contractuale fată de stat.Din multitudinea de1 angajamente, al căror ecou se face presa, cităm pe cele ale unor colective din marile centre industriale. Astfel. întreprinderea producătoare de aparatură telefonică din Varșovia, - care a îndeplinit sarcinile cincinalului încă în luna aprilie, s-a angajat ca în cinstea Congresului

produse în va- de 30 milioane Colectivul de oa- ai muncii de la „Siemianowice", și-a ce-i din planul

să realizeze suplimentare loare zloti. meni mina din Silezia, care depășit sarcinile reveneau cincinal cu 100 000 tone cărbune, s-a angajat ca pînă la 8, decembrie să realizeze alte 40 000 tone peste plan. La rîndul lor. întreprinderile textile din Lodz și-au asumat angajamente, totalizind o producție suolimentară în valoare de peste un miliard de zloti.Ziarul „Trybuna Ludu", care consacră numeroase articole și corespondente rilor pentru subliniază că terile asupra velor trebuie tribuie Ia <___ _______sentimentului de răspundere personală a fiecărui cetățean fată de dezvoltarea tării, la îmbunătățirea disciplinei sociale și In muncă, la eliminarea fenomenelor negative, pentru a face economia națională mai eficientă. iar pe această bază să se ajungă la o mai bună satisfacere a nevoilor sociale și la ridicarea nivelului de trai al poporului".

: nregăti- Congres, „dezba- Directi- să con- creșterea

Gh. CIOBANU

,,VASLUI 600 mină rolul P.C.R. de Inițiator și organizator al bătăliilor de clasă din țara noastră. (Constantin Căpraru).

. ________„„Waite;® 4ow«»«Jwetuluk.Yranțea, asemenea întregiieconomiar^ți<OȘLR;:. Tm :%,țiioastr« .patru,-.noi și largi perspec- ■SîS.jjrvâycț'ia.. ? twe.'cbntinuă greș- - In industria județului se vor pro- *Si'Ș-;'dțfce.-in.utații substanțiale, prin acce- Terarea ritmurilor de creștere a ra-‘ murilor producătoare de mijloace de producție, a industriei chimice, a unor subramuri de înaltă tehnicitate. Conștienti fiind de înaltele răspunderi pe care le avem, incă de la jumătatea acestui an am trecut la organizarea temeinică a producției și a muncii atit pentru anul 1976. cît și pentru întregul cincinal 1976—1980. Sintem hotărîți să depunem toate eforturile pentru a obține rezultate și mai bune în viitor, adăugind în a- cest. fel noi și importante succese la măreața operă de construcție socialistă.Călăuziți si însuflețiți de prețioasele dumneavoastră indicații, de activitatea neobosită ce o desfășurati cu înaltă conștiinciozitate în fruntea partidului și a statului, noi, vrînce- nii. ne angajăm cu toată hotărîrea. forța si cutezanța în bătălia pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, pentru accelerarea mersului nostru ferm pe calea progresului și civilizației socialiste.Prin fapte vom exprima și in. viitor totala noastră adeziune la politica internă și externă a partidului si statului, recunoștința fierbinte ce v-o purtăm dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, peptru dăruirea cu care luptali pentru fericirea poporului și înflorirea necontenită a patriei. într-o lume a păcii și colaborării.Vă asigurăm că în fruntea oamenilor muncii, comuniștii.’ mobilizați de organele și organizațiile de partid, gata pentru orice sacrificiu, vor fi exemple de dăruire si abneghtie. strins uniți în jurul dumneavoastră, al conducerii partidului. împreună cu întregul popor, vom face totul pentru a da viată Programului Partidului Comunist Român de făurire ne pămîntul Datriei a societății socialiste multilateral dezvoltate. de înaintare a României spre comunism.

AIn cîtevci rînduri

ALTE REZULTATE DINRezultate din cupele europene de fotbal : „Cupa campionilor europeni" : Ujpest Dozsa Budapesta — F. C. Zilrich 4r-0 (2—0) ; Ruch Chor- zow — Pâlloseura (Finlanda) 5—0 (3—0) ; Floriana Valletta (Malta) — Hajduk Split 0—5 (0—1) ; „Cupa cupelor" : Panăthinaikos Atena — Z'.vi-• „ „ .. s ,£r_— Boavista Porto (Por- ; Eintracht Frankfurt pe Germania) — Co’eraine (5-0).
ckau (R. D. Germană) 0—0 ; Ș_ tak Trnava ~tugalia) 0—0Main (R. F.Belfast 5—1 cupelor", echipa iugo- Bania Luka a întrecut (3—0) formația■ în „Cupa slavă BoraCj cu scorul d’e 9—0 Rumelange din Luxemburg.în compețiti'a de fotbal „Cupa U.E.F.A.", echipa Torpedo Moscova,

Campionatele mondiale 
de lupteMINSK 17 (Agerpres). — Luptătorul român Vasile lorga a obținut două victorii la campionatele mondiale de lupte libere ce se desfășoară în aceste zile în orașul Minsk, în turul al doilea, Vasile lorga l-a învins prin tuș pe canadianul De- chateles. iar în turul trei a cîștigat tot înainte de limită meciul cu luptătorul maghiar Istvan Kolțch. La categoria 57 kg, românul Grigore Condrat a cîștigat la puncte întâlnirea cu iranianul Moksen Fachendi.

TENIS : întrecerile '' 
de la arena ProgresulCampionatele de tenis au continuat ieri pe terenurile Progresul din Capitală cu disputarea optimilor de finală ale probei de simplu bărbați. Iată rezultatele înregistrate : Ovici— Rusu 6—1, 6—4 ; Mureșan—A. Viziru 7—5, 6—4 ;' Viorel Marcu—Vîlcioiu 6—8. 6—4. 8—6 ; Suto—Kerekes 6—4, 6—4 : Sotiriu—Almăjan 6—0, 6—1 ; Traian Marcu—Țiței 6—3. 6—2 : Po- povici—Boldor 6—3, 6—3 : Hărădău— Bîrcu 6—2, 6—2.Partidele disputate in cadrul sferturilor de finală ale probei feminine s-au încheiat cu următoarele rezultate : Virginia Ruzici—Maria Romanov 6—3. 6—0 ; Mariana Simionescu— Lucia Romanov 6—4. 6—3 ; Valeria Balaj—Elena Trifu 6—3. 6—3.

CUPELE EUROPENEa întrecut cu scorul de 4—1 (2—1) formația italiană A.C. Napoli. Alte rezultate din aceeași competiție : Bohemians Praga — Honved Budapesta 1—2 (0—0) : Cernomoret Ode- sa —. Lazio Roma 1—0 (1—0).Echipa PAOK Salonic a furnizat prima surpriză in noua ediție a- „Cupei U.E.F.A.". reușind să învingă cu scorul de 1—0 (.1—0) cunoscuta formație spaniolă C.F. Barcelona, in rindurile căreia joacă fotbaliști renu- miti, cum sînt Cruyff, Neeskens, Ma- rinho, Marcial, Asensi. Meciul s-a disputat -la Salonic în prezența a 50 000 de spectatori. Unicul gol al partidei l-a marcat mijlocașul dreapta Koudas in minutul 72.

(Urmare din pag. I)

in prezenta tovarășului Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R.. la Casa de cultură a sindicatelor a fost vernisată expoziția ..Vaslui 600 — trecut, prezent, viitor". Un loc central in cadrul expoziției il ocupă grupul de fotografii care redau aspecte din timpul vizitei.. tovarășului Nicolae Ceaușescu ”în %i$șul Vaslui.. ifi‘?fju- lie a.c. Prin fotocopii și fotografii este prezentată evoluția orașului, aspecte din istoria sa modernă și contemporană. Un mare spațiu este rezervat transformărilor care au a- vut loc in anii construcției socialiste si perspectivele de dezvoltare ale Vasluiului în lumina Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României «pra comunism. (Crăciun Lăluci).

„TOPORAȘUL DE AUR" 
PENTRU ARTIȘTII ROMANIRecent s-a reîntors din Polonia ansamblul folcloric „Șireagul" al căminului cultural din Logig (Mureș), egre a participat la cea de-a Vllț-a edțlie a concursului și festivalului d’ntternâționăl de folclor de la Zakopane. Concurînd la categoria „autentic", alături de 22 de formații din 15 țări, ansamblul mureșean a obținut trofeul „Toporașul de aur". (Cornel Pogâceanu).

IN SPRIJINUL MUNCII 
POLITICE LA SATE

„IZVOARE ISTORICE 
PRAHOVENE"O bogată culegere de documente din istoria mișcării muncitorești de pe meleagurile Prahovei a ieșit recent de sub tipar. Volumul „IzVoare istorice prahovene" — apărut sub îngrijirea dr. Ion St. Bai- cu și a profesorilor Mihai Ra- chieru și Victor Teodorescu — supune atenției Cititorilor evenimente, fapte, acțiuni de masă.din lupta muncitorilor petroliști, a celor din salinele Slănlcului, a metalurgiști- lor, forestierilor pentru drepturi și libertăți democratice, împotriva regimului de oprimare., pentru trecerea la construirea unei societăți socialiste. Sînt cuprinse în filele cărții peste 200 documente — manifeste, articole, scrisori, acte administrative de oprimare, hotărîri judecătorești nedrepte, comunicate, ordine militare și polițienești etc. care se referă la perioada 1918— 1928. Lucrarea pune pregnant în lu-

Pentru a veni în ajutorul bunel desfășurări a campaniei agricole de toamnă, secția de propagandă a Comitetului județean Neamț al P.C.R. a editat o „Culegere de documente in sprijinul muncii politice, ideologice și cultural-educative de la sate". Culegerea cuprinde cu- vintări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, holărîri ale C.C. a! P.C.R., precum și marea majoritate a decretelor și legilor elaborate in ultima vreme și care privesc activitatea din agricultură. Culegerea constituie un util instrument de lucru în munca organizațiilor de partid de la sate. (Ion Manea).
EXPOZIȚIE. Filiala Arad a Uniunii artiștilor plastici a organizat expoziția tinerei artiste Viorica Mureșan. Deschisă la galeriile „Alfa", expoziția înmănunchează 21 de lucrări în ulei, dintre care amintim „Ilegaliști", „Tinerețe", „Diminețile orașului", „Dialog cu timpul" și altele. (Constantin Simion).
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vremea
Tlmmil probabil pentru zllejc de 19, 

29 și 21 septembrie. In țară : Vreme 
călduroasă, mal ales in prima parte a

Intervalului. Cerul va ft variabil, mal 
mult' senin noaptea si dimineața. Vint 
slab, pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cunrlnse intre 10 și 20 
de grade, iar maximele între 22 și 28 
de grade, izolat mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme călduroasă, eu cerul va
riabil. mai mult senin noaptea șl di
mineața. Temperatura ușor variabilă.

Printre moții de azi
100 metri înălțime, sau sub măselele, cariate ale Vîlca- nului calcaros ori sub conurile aurifere ale metalicilor. „Chimie industriala" — la lumina jarului varni- țelor ce le lumina chipurile posace pe serpentinele Abrudului, de la Bucium la Ciuruleasa. Și mai ales istorie, tn nesfîrșitul amfiteatru al țării chinuite : de Ia Țebea la Bălgradul rotii ucigașe, de la AlbacuȚ Crăișorului la Cenadul lui Doja, de la Cîmpenii Căta- rinei Varga la Lupenii în- sîngerați...A.m fost în satul lui Nicolae Ursu, sat risipit petrei fețe de munte... Era pe vremuri acolo o școală cu un pumn de copii, la Al- bac-centru. Și de pe deal se uitau cu jind la a- coperișul de șindrilă. Să fi avut viteza torentelor, și tot le-ar fi trebuit două- trei ceasuri să vină la școală. Ce era de făcut? S-au strins a’.băcenii la sfat. S-au gîndit la Matei Dăghină. Știa: carte preț de vreo 6 clase. Era bătrin de vreo 70 de ani. Oamenii i-au dat un cal si l-au tocmit învățător. Trei ani la rind moș Matei a bătut, coclaurile din * casă în casă, cu cărțile in desagă. Dar într-o zi, a- cum vreun sfert de veac,

moșu’ s-a dus la Abrud, la școala pedagogică :— Tovarășe, să ne dați învățători. Eu mi-s bătrîn și neînvățat. Mai mult de 4 clase nu-i pot învăța.— N-aveți școli, moș Matei. Sinteți prevăzut! in plan peste un an.— Apăi, noi avem alt olan, a răspuns moșu’... Brațe avem, lemn avem. Da- ți-ne învățători și, pînă-n toamnă, școala-i gata.S-au ținut de cuvînt și Albacul • și Abrudul. Școala s-a dus la copii. In toamnă s-a împins un post la Albac-Păltiniș... Peste cîteva luni incă un post a fost bntășit, chiar în vîrf de munte, la Albac Lămă- șoaia. De aici s-a mai întins o punte pentru slove: la Albac Pleșești. Pe vîrful de deal poți vedea acum niște clădiri date cu. var, cu acoperiș de șindrilă. La Avram Iancu era o singură școală. Acum sint 5. La Scărișoara, nici una. azi, 11.Unde sint 20 de copii.se naște o școală....Dacă s-ar întocmidicționar de cuvinte nu demult intrate in limba moților, cuvintul „dispensar" s-ar găsi, fără îndoială, la loc de frunte. Acum 30 de ani, ih tot ținutul Bradului erau 3 medici! 1 la 15 000 de oameni. 75 la sută mortalitate infantilă.

un

Din 4 pui de moț mureau, pină la un an, 3. Te zguduie acest eroism al moalilor, nu fiindcă cite 12 copii, ci fiindcă în- gropau 10.Strecurată prin gange și filoane, apa ieșea la suprafață fără iod. Păzitorii sănătății însemnau pe hartă: „regiune gușogenă". Apă săracă în iod. Și copiii se nășteau cu grave tulburări.Am trecut acum printr-o asemenea regiune: Roșia Montană. Am intrat în școli... Ne-au întîmpinat, veseli și frumoși, copiii minerilor din „regiunea apei blestemate"* Nici o gușă. Și doar apă beau toti copiii. Ș-a schimbat compoziția a- pei? Da, s-a schimbat. în fiecare zi copiii înghit cite o pastilă de iodură de potasiu. Și mamele. Simplu. Dar pentru ca aceste minuscule grăuncioare să-și poată face rostul minunat, zeci de doctori cutreieră, călare, satele, cu cizmele încărcate de apă. cu truse ascunse sub mantale de ploaie, undeva lingă inimă. Iar rezultatul acestor mii de marșuri se poate vedea pe orice hartă medicală :• regiunea gușogenă a dispărut. Dar e limpede: pentru a combate boala, trebuia schimbată nu numai compoziția apei, ci in pri-

nășteau mul rind inima oamenilor in halate. In așa fel, incit aceștia să vrea să-nfrunte dealul și valea, arșița și potopul de ploaie sau să stea de veghe, în Apuseni, singuri, la zeci și zeci de kilometri de oraș și de calea ferată.Stau, pare? Sînt asemenea oameni?Răspunsul ți-1 dă oricine: în Țara moților numai există comună fără dispensar și fără medic.Călătoresc prin Țara moților. Văd și revăd cu uimire și pasiune, la tot pasul, marile prefaceri din anii noștri, rod al grijii față de om. Deva, de pildă, cu geometria sa urbanistică, deja clasică, blocurile din Brad, șoseaua asfaltată Deva-Oradea, despre care acum 30 de ani oamenii spuneau că ar fi putut fi pietruită cu aur, casele noi de cărămidă, lingă care cele vechi, acoperite cu paie, par piese de muzeu...Zbor in văzduhul hunedo- reari și spun: cetatea Devei! Cred că la fel stau lucrurile și cu amintirile noastre. Au devenit cetăți. Memento pentru o lume apusă, marcind și măsurind, clipă de clipă, cotele revoluției, noua istorie, so- C'alistă, a unei vechi vetre de istorie.

copii.se
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Imperativul transformării organizației 
internaționale într-un puternic 

instrument al cooperării in lumeNAȚIUNILE UNITE 17 — Corespondentul nostru transmite : în prima ședință a actualei sesiuni ordinare — cea de-a XXX-a — a Adunării Generale a O.N.U. au luat cu- vintul președintele acestei sesiuni, Gaston Thorn, prim-ministru și ministru al afacerilor externe al Luxemburgului, și președintele sesiunii precedente, Abdelaziz Bouteflika, ministrul afacerilor externe al> Algeriei.în discursul său, Gaston Thorn a făcut o -.amplă trecere In revistă a problemelor agendei internaționale. Subliniez cu regret, a arătat el. lipsa oricărui progres în direcția dezarmării generale. Este descura.iant să a- siști la proliferarea armamentelor, la risipirea atîtor resurse și energii pentru stocarea și perfecționarea unor, sisteme de distrugere.în continuare, vorbitorul a remarcat succesele obținute de O.N.U. in domeniul decolonizării și a insistat asupra 'definitivării procesului de dezrobire a popoarelor, evidențiind, in, acest sens, necesitatea încetării în Republica Sud-Africană și Rhodesia a politicii inumane de apartheid și discriminare rasială.La un alt capitol — problemele economice ale lumii — Gaston Thorn s-a referit la rezultatele total nesatisfăcătoare ale strategiei internaționale a dezvoltării, în ciuda faptului că peste jumătate din populația globului întîmpină lipsuri și că milioane de oameni sînt condamnați la o' stare de adîncă sărăcie.Președintele sesiunii a arătat, apoi, că trecerea Ia transformarea structurilor economice internaționale, în baza unui program coerent de măsuri cuprinzătoare, deschide calea spre o mal echitabilă împărțire a bogățiilor lumii și anunță stabilirea unui nou echilibru în balanța intereselor țărilor industrializate și țărilor în curs de dezvoltare, echilibru care trebuie să le favorizeze pe cele din urmă. Climatul constructiv în care au fost duse negocierile din cadrul sesiunii extraordinare constituie un triumf al spiritului de cooperare internațională. Acest spirit a fost creat în parte — a spus el — prin mai buna înțelePentru întărirea solidarității cu popoarele afro-asiaticeMOSCOVA 17 — Corespondentul Agerpres transmite : La 17 septembrie s-a deschis, la Moscova, cea de-a XlI-a sesiune a Consiliului Organizației de solidaritate a popoarelor afro-asiatice. La reuniune participă delegații din peste 70 de țări .din aceste ponțj)pentef....din țările socialiste, reprezentanți âi. urior,- organizații internaționale.. pin țara ,n,oastr4<-.-ește -prezență; o delegație a Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa.Lucrările sesiunii au fost deschise de Mirzo Tursun Zade, președintele Comitetului sovietic de solidaritate cu popoarele Asiei și Africii.în ședința de miercuri dimineața s-a dat citire mesajului adresat par- ticipanților la sesiune de L. I. Brej- nev, secretarul general al C.C. al P.C.U.S.Ordinea de zi a actualei reuniuni de la Moscova cuprinde probleme privind întărirea solidarității cu lupta popoarelor de pe continentele asiatic și african pentru instaurarea unei păci trainice și afirmarea drepturilor și libertăților democratice in aceste zone ale globului, pen
Cea ds-a 30-a sesiune anuală a Adunării Generale a .O.N.U., care s-a deschis marți, a fost precedată — ca o premisă de bun augur — de un important eveniment : cea de-a Vil-a sesiune extraordinară a Adunării Generale.Convocată din inițiativa unui mare grup de state în curs de dezvoltare, intre care si România, sesiunea extraordinară a fost consacrată unei teme de stringentă actualitate — „Dezvoltarea și cooperarea economică internațională" — abordînd probleme de cea mai mare însemnătate pentru progresul economico-social al întregii umanități, respectiv aspecte concrete șl cerințe fundamentale ale lichidării fenomenului de subdezvoltare si edificării unei noi ordini economice mondiale.După cum este cunoscut. România socialistă acordă o deosebită atenție acestor probleme vitale ale lumii de azi. Congresul al XI-lea al P.C.R. a subliniat cu toată tăria că edificarea unei noi ordini politice si economice Internationale, care să asigure progresul economico-social mai rapid al țărilor rămase în urmă, dezvoltarea întregii omeniri, constituie o cerință primordială a contemporaneității — România socialistă desfășurînd o bogată si neobosită activitate pentru traducerea în viață a acestui obiectiv grandios, în concordantă cu interesele si aspirațiile tuturor popoarelor.România consideră că, in condițiile de interdependentă .dintre țări și categorii de țări, soluționarea acestor probleme acute presupune și impune conlucrarea între toate statele lumii, indiferent de orînduire, mărime, grad de dezvoltare si potențial. participarea lor activă șl contribuția fiecăruia la procesul instaurării noii ordini economice, ca imperativ major al lumii de azi, al păcii și progresului.Este, desigur, un rezultat pozitiv al sesiunii extraordinare faptul că a marcat unele progrese pe calea dezvoltării unei asemenea conlucrări. Astfel, rezoluția — documentul con- cluziv al sesiunii — este rezultatul discuțiilor la care au avut posibilitatea să participe si să-și susțină punctele de vedere toate statele participante, pe baza mai multor documente de lucru, principalul fiind cel pregătit de țările în curs de dezvoltare, intre care și România, textul final fiind adoptat prin consens general.Se poate aprecia că desfășurarea sesiunii extraordinare marchează, într-un anumit sens, un moment nou — prin trecerea de la stadiul unor confruntări și contrapuneri de poziții între statele avansate industrial și cele în curs de dezvoltare la Angajarea unui dialog, marcat prin 

gere și prin acceptarea interdependențelor economiei statelor membre.Vorbitorul a subliniat, în încheiere, sarcina actualei sesiuni ordinare de a menține și de a intensifica acțiunile de cooperare în lume și a asigura traducerea în fapte a măsurilor celei de-a Vil-a sesiuni extraordinare, prin acțiuni concrete, în folosul țărilor în curs de dezvoltare și, în primul rînd, al celor mai slab dezvoltate.Marți după-amiază. la încheierea oficială a lucrărilor celei de-a 29-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., lăsată deschisă la 18 decembrie 1974 pentru a avea în. atenția sa evoluția situației din Orientul Apropiat, președintele’ sesiunii, ministrul afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika,_ a declarat că „dorința tuturor de a întări autoritatea O.N.U. și a transforma organizația într-un instrument al cooperării a fost puternic și insistent afirmată de fiecare reprezentant". De asemenea, pentru prima dată de la fondarea organizației se face simțită dorința ; de înțelegere și se subliniază necesitatea de a găsi un limbaj comun care să permită dialogul între popoare. Problemele subdezvoltării nu sînt noi și nici cererile lumii a treia legate de aceste probleme nu sînt noi. dar nu a fost niciodată posibil să se inițieze. în legătură cu ele. un adevărat dialog, marcat de dorința de înțelegere și voința politică de a acționa, avînd ca obiectiv .instituirea unei noi ordini politice și economice internaționale.Abdelaziz Bouteflika a subliniat apoi, rolul statelor mici și mijlocii în viața internațională. „Realizîndu-șl mai întîi aspirațiile lor de libertate și demnitate, aceste state vor să-și asume acum responsabilitățile ce le revin în afacerile mondiale, lucru care înseamnă un progres pe calea creării unui climat internațional mai bun".Referindu-se la schimbările intervenite în lumea contemporană, președintele sesiunii precedente a Adunării Generale a făcut apel la mobilizarea voinței politice a statelor membre pentru eradicarea subdezvoltării și a decalajelor economice din lume.

GENEVA 17 (Agerpres). — La Geneva a continuat, miercuri, reuniunea grupului de lucru militar egipteano- israelian, care definitivează protocolul de aplicare a acordului interimar de dezangajare militară în Sinai. Paralel, a avut loc o reuniune a exper- ților din domeniul petrolului, din ambele țări. Acest comitet tehnic analizează modalitățile de retrocedare, de către Israel, a timpurilor petrolifere de la Abu Rodeis. .«Experții au prezentat primele lor concluzii șefilor de delegații prezente la Geneva. Reuniunea de miercuri s-a desfășurat — ca și cele precedente — in prezenta generalului Ensio Siilasvuo, comandantul-șef al forțelor. O.N.U. în Orientul Mijlociu.NEW YORK 17 (Agerpres). — A- preciind, într-un discurs pronunțat în orașul Cincinnati, că recentul acord de dezangajare militară în Sinai, dintre Egipt și Israel, „a creat noi oportunități' pentru viitor", secretarul de stat american, Henry Kissinger, a subliniat necesitatea de a se depune noi eforturi în direcția instaurării unei păci durabile în regiune.După cum transmite agenția United Press International, Henry Kissinger a declarat că în zonă „nu va exista o pace permanentă atît timp cît aceasta nu va include aranjamente care să țină, seama de interesele legitime ale poporului palestinean". Referitor la posibilitatea reconvocării Conferinței de la Geneva in problema Orientului Apropiat, secretarul de stat a declarat că S.U.A. sînt gata să consulte toate țările interesate în legătură cu agenda și data organizării acesteia.

tru dezvoltarea prieteniei și colaborării, pentru instaurarea în întreaga lume a unei noi ordini politice și economice internaționale.Lucrările sesiunii continuă.
P.C. din Uruguay cheamă 

forlele progresiste la ample 
acțiuni antidictatorialeMONTEVIDEO 17 (Agerpres). — într-un document publicat în organul său de presă, „Carta Semanal", care apare clandestin la Montevideo, Partidul Comunist din Uruguay cheamă toate forțele progresiste și democratice din țară la ample acțiuni împotriva regimului' dictatorial. Re- levind că obiectivul primordial al etapei istorice prin care trece țara este realizarea unor schimbări sociale, care să pună capăt represiunilor, șomajului cronic și dominației economice exercitate de monopolurile străine, documentul P.C. din Uruguay subliniază că dictatura poate fi. înlăturată prin acțiunile unite ale forțelor progresiste.

progrese ale spiritului de receptivitate.Și, desigur, este deosebit de important și de semnificativ faptul că tocmai în acest context, în conformitate cu cerințele dezvoltării acestui dialog și ca o nouă contribuție concretă, efectivă, la obiectivul edificării unei noi ordini mondiale, România a prezentat în cadrul sesiunii extraordinare declarația intitulată „Poziția României cu privire la instaurarea unei noi ordini internaționale". Aceasta constituie un document de substanță, cuprinzător, în care sînt jalonate principalele direcții de acțiune și se preconizează modalități și măsuri practice de natură să conducă 
O CONCLUZIE MAJORĂ A RECENTEI SESIUNI EXTRAORDINARE A ADUNĂRII GENERALE: 

n?l l poate si trebuie să joace un roi mai activ 
in edificarea noii ordini economice internaționale

la instaurarea unor raporturi internaționale, politice și economice noi, democratice, corespunzătoare necesității lichidării fenomenului de subdezvoltare,. progresului general al umanității. Caracterul judicios, realist și constructiv al propunerilor românești și-a găsit confirmarea prin interesul viu cu care a fost primit documentul în rîndurile participanților, prin faptul că prevederi ale sale au întrunit o largă adeziune, găsindu-și reflectare în rezoluția sesiunii.Acționînd consecvent* pentru înfăptuirea unei noi ordini internaționale, România pornește de Ia misiunea de înaltă responsabilitate ce revine țărilor socialiste pe arena mondială ca promotoare ale făuririi unei lumi noi, mai bune și mai drepte, de la rolul ce revine statelor socialiste. în care popoarele aflate în stare de subdezvoltare economică văd principalul lor sprijin și pe.care le consideră ca aliatul firesc în lupta și eforturile lor pentru prosperitate, pentru lichidarea racilelor generate de practicile imperialiste.România are, totodată, în vedere că lichidarea subdezvoltării, care presupune industrializarea țărilor rămase în urmă și deci, implicit, creșterea rindurilor clasei muncitoare în aceste țări constituie o cerință imperioasă a progresului social in lume, o premisă a dezvoltării progresiste a

turor popoarelor lumii, deoarece numai pe această cale se poate asigura continuarea cursului destinderii și realizarea păcii. Nu poate exista destindere în condițiile menținerii stării de subdezvoltare ! Nu se poate vorbi de destindere și pace reală cit timp lumea este împărțită în bogați si săraci 1“Starea de subdezvoltare, stare de lucruri profund nedreaptă, a- nacronică — rezultatul vechilor relații imperialiste. colonialiste și neocolonialiste — are consecințe din cele mai grele pentru, două treitni din populația globului și. totodată. se repercutează negativ asupra însăși evoluției economice a țărilor dezvoltate, dutind la îngustarea artificială a pieței mondiale, ge- nerînd manifestări de criză și instabilitate. Sînt ilustrative din acest punct de vedere un șir de fenomene — problemele energetice și ale’ materiilor prime, recesiunea, șomajul — care confruntă în prezent a- ceste țări. Pe bună dreptate se poate afirma că menținerea vechilor raporturi internaționale, perpetuarea stării de subdezvoltare ne întinse regiuni ale planetei frînează progresul întregii umanități.Desfășurarea sesiunii extraordinare pune in evidentă faptul că dezideratul lichidării subdezvoltării și edificării . noii ordini economice

ORIENTUL APROPIAT
© Negocierile egipteano-israeliene de la Geneva © H. Kissin
ger : „Nu va exista o pace permanentă atît timp cît aceasta nu va 
include aranjamente care să țină seama de interesele legitime ale 
poporului palestinean". © Acorșl de încetare a focului în LibanBEIRUT. — Un purtător de cuvînt al guvernului libanez a anunțat că grupările și organizațiile politice din Liban au căzut de acord să ordone încetarea focului, care, la Beirut, a intrat în vigoare marți, ora 21,00 GMT. Potrivit acordului, încetarea focului este supravegheată de patrule comune ale forțelor libaheze de securitate și ale rezistenței palesti- nene.Acordul, precizează agenția France Presse, a fost pus la punct de ministrul de interne libanez, Camille Chamoun, împreună cu președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, și a constituit o- biectul unei reuniuni, prezidată de președintele Libanului, Suleiman Frangieh. 'Aceleași patrule comune vor fi trimise pentru a reinstaura ordinea și la Tripoli, al doilea oraș ca mărime din Liban, care a constituit, săptămî- na trecută, teatrul unor violente ciocniri armate între fracțiunile rivale libaneze — a precizat purtătorul de cuvînt guvernamental. El a adăugat că la Beirut situația s-a calmat în mare măsură în primele ore după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului.CAIRO. — Președintele R.A. Egipt, Anwar El-Sadat, va efectua o, vizită oficială în Statele Unite, în a doua jumătate a lunii octombrie a.c., a anunțat ministrul egiptean de externe, Ismail Fahmy; El a precizat, de asemenea, că președintele Sadat va întreprinde vizite oficiale în Marea Britanie, R. F. Germania și Italia.
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Nava-școală „Mircea" • făcut o escală la Palermo, în cadrul marșului de instruire a elevilor, întreprins în mai multe porturi europene. Cu această ocazie, comandantul marșului, căpitan de rangul I Alexandru Hîrjan, și comandantul navei au făcut vizite de curtoazie primarului orașului Palermo, președintelui Adunării generale a Siciliei și comandantului Departamentului militar. Comandantul marșului și un grup de ofițeri din echipaj au depus coroane de flori la Monumentul eroului necunoscut italian și la statuia lui Nicolae Bălcescu.
Reprezentanții P. C. Ita

lian sînt incluși în 63 din cele 125 de consilii regionale, provinciale șl comunale formate pînă îh prezent, ca urmare a alegerilor administrative de la 15 și 16 iunie. Urmează să fie alcătuite încă 55 de asemenea consilii. Partidul democrat-creștin, care a făcut parte din toate guvernele Italiei din ultimii 30 de ani, este reprezentat in numai 59 de consilii ale administrației locale.
Președintele Consiliului 

de Stat al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, l-a primit la 16 septembrie pe prof. M. Popescu-Buzeu, președinte de onoare și secretar general al Uniunii medicale balcanice, care, în numele Consiliului General, i-a remis diploma de onoare și medalia jubiliară a acestei uniuni.

0 reuniune a guvernului 
Cipriot a Consiliului Național a avut loc la Nicosia. A fost examinat stadiul actual al problemei cipriote, după încheierea fără rezultat a celei de-a patra runde de negocieri inter- comunitare.

Președintele Franței, Va- lery Giscard d’Estaing, a sosit miercuri după-amiază la Atena în- tr-o vizită: oficială. Vizita va prilejui celor două părți convorbiri asupra evoluției relațiilor bilaterale și o trecere în revistă a situației internaționale, o importantă aparte acor- dîndu-se problemei Ciprului si ad- ;rpjteri| în Piața comună.
Ministrul afacerilor ex

terne al R. P. Chineze, Cia0 Kuan-hua. a avut, miercuri, convorbiri cu Franz-Josef Strauss,, președintele U.C.S. din R. F. Germania, aflat într-o vizită la Pekin. Oaspetele vest-german a avut, de asemenea. convorbiri cu Iao I-lin. vicemi- nistru al comerțului exterior. Au fost evocate posibilitățile dezvoltării schimburilor comerciale bilaterale.
0 nouă samavolnicie a 

regimului sud-coreean. Pre- sedinta Pen-Clubului din Statele .Unite, M. Rukeyser, a criticat decizia autorităților sud-co- reene de a reimpune condamnarea la închisoare pe viață a poetului sud- coreean Kim Ci Ha, lansînd un apel opiniei publice internaționale pentru 
societății. în același timp, România pornește de la realitatea — de netăgăduit — a faptului că problemele politice și economice mondiale. problemele adîncirii cursului spre destindere și ale progresului e- conomic general sînț inseparabil legate. în acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în recenta cuvîn- tare rostită la Craiova : „Acționăm ferm. împreună cu alte state ale lumii, în primul rînd cu cele în curs de dezvoltare, pentru realizarea noii ordini economice mondiale care să asigure lichidarea subdezvoltării, o egalizare relativă a nivelului de dezvoltare a tuturor națiunilor, să deschidă calea bunăstării si fericirii tu-

mondiale a ciștigat un teren larg, cunoaște o amploare deosebită si mereu crescîndă, afirmîndu-se ca una din problemele majore, de stringentă actualitate pentru întreaga omenire — problemă cu neputință de ocolit sau de ignorat, în orice abordare politică realistă. Din acest punct de vedere, România consideră că începutul bun marcat de n sesiunea extraordinară se cere în mod imperios continuat, dezvoltat și adîncit.Țara noastră are în vedere adoptarea unor programe speciale care să prevadă acțiuni concrete privind dezvoltarea economică a statelor rămase în urmă și eliminarea decalajelor ; promovarea formelor superioare de

.cooperare economică și tehnico-știin- țificâ menite să contribuie la valorificarea resurselor naturale, dezvoltarea industriei prelucrătoare și a bazei alimentare în aceste țări ; o largă cooperare internațională, pe baza respectului față de suveranitatea națională, in vederea asigurării celor mai eficiente soluții pentru punerea în valoare și utilizarea rațională a resurselor de materii prime și energetice și descoperirea unor noi surse ; măsuri concrete in direcția stabilirii unui raport just între preturile materiilor prime, produselor agricole și ale produselor industriale: crearea condițiilor pentru ,, realizarea unei mai mari stabilități a prețurilor; elaborarea unor programe complexe pentru dezvoltarea producției agricole și constituirea unui fond de produse agroalimentare ; accesul larg, fără discriminări, Ia cuceririle științei și tehnicii contemporane și măsuri concrete în direcția unui larg transfer- de tehnologie ; sprijinirea eforturilor în vederea formării de cadre naționale, constituirea in acest scop a unui fond special pentru burse ; promovarea unor largi schimburi comerciale, fără restricții si discriminări etc.România apreciază ca una din concluziile cele mai importante ale sesiunii extraordinare aceea că O.N.U. se dovedește tot mai mult fo-

Președintele Mexicului l-a primit 
pe ministrul apărării naționale al RomânieiCIUDAD DE MEXICO 17 (Agerpres) — Președintele Statelor Unite Mexicane, Luis Echeverria Alvarez, l-a primit, la 16 septembrie, ne general de. armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, aflat la Ciudad de Mexico cu prilejul manifestărilor consacrate celei de-a 165-a aniversări a independentei Mexicului. Ministrul român a transmis șefului statului mexican, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele. Republicii Socialiste România, un salut pordial, calde felicitări cu ocazia sărbătorii naționale a Mexicului, urări de progres și prosperitate poporului mexican prieten, dorința de a face totul ca acordurile și hotărîrile adoptate in cursul vizitei Întreprinse In Mexic de șeful statului român să fie transpuse In viață.

Comunicat 
cehosiovaco - bulgarPRAGA 17 (Agerpres). — In comunicatul comun publicat la încheierea convorbirilor oficiale dintre Lubomir Strougal, președintele guvernului R.S.C., și Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, se relevă hotărîrea celor două țări de a dezvolta colaborarea bilaterală, reciproc avantajoasă, pe multiple planuri și de a-și aduce contribuția la adîncirea procesului de destindere pe continentul european și în întreaga lumeCu prilejul vizitei sale la Praga, Stanko Todorov a fost primit de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C.C.

a protesta împotriva acestei noi samavolnicii a regimului lui Pak Cijan Hi. Poetul sud-coreean, care a fost eliberat în februarie, în timp ce executa condamnarea la închisoare pe viață pentru pretinse activități antiguvernamentale, a fost arestat din nou, la 17 martie, în legătură cu un articol scris împotriva regimului antipopular din Coreea- de sud.
Președiniele Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, a adresat un mesaj președintelui în exercițiu al Organizației Unității Africane (O.U.A.), șeful statului ugandez, Idi Amin, în legătură cu trimiterea unei misiuni de mediere a O.U.A. în Angola. Membrii misiunii ar .urma să acționeze împreună cu mișcărije de eliberare din Angola șl cu Portugalia, pentru soluționarea politică a problemei angoleze. ț
Opt sateliți artificiali ai 

Pămîntului — ..cosmos-761» - „Cosmos-768", inclusiv, au fost lansați miercuri in Uniunea Sovietică. Sateliții au fost plasați pe orbită cir- cumterestră cu ajutorul unei singure rachete purtătoare. La bord a fost instalată aparatură științifică destinată continuării cercetărilor spațiului cosmic, precum si sisteme radio pentru măsurarea elementelor - orbitei. sisteme radiotelemetrice pentru transmiterea pe Pămînt a datelor, despre activitatea aparaturii științifice.
rul adecvat, necesar și util pentru examinarea, căutarea și găsirea soluțiilor în problemele economice care preocupă statele și popoarele lumii. Sesiunea a adus astfel o nouă confirmare poziției pe care a susținut-o cu consecvență țara noastră. Se cuvine reamintită în acest context aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care sublinia încă de mult că Organizația Națiunilor Unite constituie cadrul cel mai corespunzător pentru organizarea unor largi reuniuni internaționale, cu participarea tuturor statelor, în scopul găsirii de soluții și adoptării de măsuri care să asigure rezolvarea concretă a numeroaselor probleme complexe ce 

privesc dezvoltarea economiei mondiale contemporane.Aceasta nu este expresia unei concepții subiective ; țara noastră, pornește de Ia faptul obiectiv că progresele ,pe calea soluționării marilor probleme economice mondiale nu sînt de conceput decît prin aportul de gîndire și inițiativă al tuturor statelor lumii, prin luarea în considerare a punctelor de vedere ale fiecăruia. Or, nu există for internațional care să ofere un cadru de participare atît de larg, practic universal, cum este O.N.U., din care fac parte 141 de state — cvasiunanimitatea statelor independente.Prin însăși menirea sa, O.N.U. nu. se poate limita la abordarea marilor probleme politice, cum sînt pacea, destinderea, dezarmarea, colonialismul, tratîndu-Ie în mod izolat, desprinse de bazele lor economice. Realitatea este că problemele economice mondiale, care se pun în prezent cu atita acuitate, au un evident caracter politic, fiind legate de lichidarea practicilor imperialiste, colonialiste și neocolonialiste care au generat și întreținut raporturile de inechitate între state cu întregul lor cortegiu de consecințe negative. Mai mult,' aceste probleme afectează nemijlocit însăși soarta destinderii și păcii. Este știut doar că menținerea și adîncirea deca

Mulțumind în mod deosebit pentru salutul adresat, președintele Luis Echeverria Alvarez a rugat să fie transmis președintelui Nicolae Ceaușescu mesajul său prietenesc, urări de sănătate și fericire personală. precum si cele mai bune urări ponorului român.în timpul convorbirii, șeful statului mexican a evocat cu multă plăcere vizita prietenească a- președintelui Nicolae Ceaușescu în Mexic, exprimînd convingerea că relațiile statornicite între cele două țări, ca urmare a convorbirilor și hotărîrilor adoptate la cel mai înalt 'nivel, se vor dezvolta în continuare pe multiple planuri, spre binele ambelor popoare.
★-'în aceeași zi. oaspetele român a asistat la parada militară prilejuită de cea de-a 165-a aniversare a independenței Mexicului.

Președintele Republicii 
Centrafricane l-a primit 

pe ambasadorul RomânieiBANGUI 17 (Agerpres). — Președintele Republicii Centrafricane, Jean-Bedel Bokassa, l-a primit pe ambasadorul țării noastre la Bangui, Gheorghe Popescu, îri^ legătură cu plecarea sa definitivă din această țară. Președintele Bokassa a transmis. cu acest prilej, președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. un cald mesaj de prietenie, dînd o înaltă apreciere relațiilor de cooperare româno-centrafri- cane și exprimîndu-și convingerea că ele vor cunoaște o continuă dezvoltare.
Ziua României a fost orga- nizată, miercuri, in cadrul- Tlrgulul internațional de toamnă de la Zagreb. Pavilionul tării noastre a fost vizitat de Emil Ludviger, secretar federal pentru comerțul exterior, de reprezentanți ai organelor de stat republicane, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Belgrad. Pavilionul tării noastre continuă să a- tragă un mare număr de vizitatori, care dau o înaltă apreciere exponatelor.
Comisia instituită de Con

siliul de Miniștri ai R.D.G. pentru cercetarea cauzelor care au provocat prăbușirea, la 1 septembrie 1975, a unui avion de pasageri, în apropiere de Leipzig, și-a încheiat activitatea. Ea a stabilit că avionul ,s-a. lovit de una din antenele serviciilor tehnice ate aeroportului' din cauza unei indicații greșite a altitudinii, de aterizare, transmise avionului de serviciile terestre.
Conferința anuală a Parti

dului liberal — una din princi_ palele trei formațiuni politice din Marea Britanie — a început, miercuri, la Scarborough.
Dezbaterile asupra pro

gramului economic 31 senului de coaliție P.S.D.-P.L.D.. condus de Helmut Schmidt, au început ieri, în Bundestagul vest-german. Programul prevede, după cum se știe, severe măsuri antiinflaționiste și antirecesioniste. precum și majorarea unor categorii de impozite.
lajelor, a relațiilor de inechitate generează tensiune, constituie o sursă de instabilitate politică, atrag grave prejudicii pentru cauza destinderii și implică pericole din cele mai serioase pentru viitorul de pace al întregii omeniri. Se impune ca o axiomă adevărul că nu este posibil să se asigure un conținut deplin, un caracter efectiv și trainic cursului, încă fragil, spre destindere, spre consolidarea păcii fără a acționa pentru lichidarea împărțirii lumii în săraci și bo- gati, fără soluționarea marilor probleme economice mondiale.De altfel, însăși evoluția O.N.U. în cei 30 de ani de existență arată că problemele economico-sociale înregistrează o pondere tot mai mare în activitatea organizației. Este concludent faptul că numai în ultimii ani au fost două sesiuni speciale âle Adunării Generale și mai multe conferințe mondiale sub egida O.N.U. a căror principală preocupare a constat în abordarea problemei dezvoltării sub diversele ei aspecte, progresului economic al țărilor rămase în urmă și lichidării decalajelor, adoptîndu-se un șir de documente Importante — Intre care Declarația și Programul de acțiune asupra creării unei noi ordini economice internaționale, Carta drepturilor și îndatoririlor economice ale statelor și actuala rezoluție. privind „Dezvoltarea și coope-. rarea economică internațională".Apreciind rezultatele pozitive înregistrate la recenta sesiune extraordinară ca o dovadă a capacității O.N.U. de a aborda tot mai eficient aceste probleme, România subliniază necesitatea creșterii in și mai mare măsură a rolului O.N.U. în opera de instaurare a unor noi raporturi internaționale, in soluționarea cerințelor de progres economic ale popoarelor. Acesta este și sensul cunoscutelor rezoluții, inițiate de România și a- doptate îh unanimitate de Adunarea Generală, privind creșterea rolului și eficacității organizației. în această lumină este pozitiv faptul că documentul actualei sesiuni prevede măsuri de ordin instituțional de natură să sporească eficiența organismelor O.N.U. în domeniul economic.Exprimîndu-și satisfacția față de rezultatele sesiunii extraordinare, opinia publică din țara noastră consideră ca necesară acțiunea fermă și hotărîtă a tuturor statelor lumii pentru aplicarea în viață a hotărîrilor adoptate, folosirea tuturor posibilităților pe care le oferă O.N.U. pentru realizarea marelui, deziderat al tuturor popoarelor, cerință vitală a păcii și progresului — edificarea noii ordini economice și politice mondiale.

V. ALEXANDRESCU

DI PRETUTINDENI
• SONDAJ METEO

ROLOGIC PE... 6000
DE ANI. Un grup de cercetători sovietici a efectuat în An- tarctida un foraj adine de 374 de metri, pînă la rocile stîncoa- se pe care se sprijină calota de gheață. După cum a declarat conducătorul grupului, forajul s-a executat cu ajutorul unui burghiu termoelectric, scoțin- du-se intact miezul de gheață de pe întreaga adîncime. Deoarece se presupune că în Antarc- tida învelișul de gheață și zăpadă crește anual. în medie cu 5—6 cm, miezul de gheață scos la suprafață poate oferi informații despre fenomenele atmosferice pe o perioadă de cel puțin 6000 de ani.

•ÎNGRĂȘĂMIN
TE DIRECT DIN AER. O echipă braziliană care lucrează la punerea la punct a unui procedeu capabil să incorporeze in sol -îngrășăminte azotoase pe baza absorbției azotului din aer a anunțat că, au fost realizate succese importante în această direcție. Procedeul constă in următoarele : sub influența unr bacterii, care sînt împrăș’ uit pe sol de Instalații speciale, numite specii de ierburi tiftțXr cale. capătă capacitatea de A absorbi azot direct din atmosferă. Metoda urmează să fie experimentată inițial la porumb, iar apoi la grîu. Se presupune că se vor obține sporuri nebănuite de recoltă. După cum se apreciază, procedeul va fi pus la punct în toate amănuntele în aproximativ 5 ani.

'V

• PENTRU „INTIMI
DAREA" HOȚILOR, ^ista „Newsweek" informează că in prezent există în S.U.A. o adevărată industrie de dispozitive electronice folosite pentru alungarea hoților : aparate care imită' uși trîntite, discuri avînd imprimate strigăte de alarmă, certuri de familie sau discuții din care să rezulte că familia dispune de arme ce ar putea fi folosite la nevoie etc. — toate menite să arate unor eventuali răufăcători că nu vot putea o- pera in liniște. Numai că în caz de alarmă falsă — datorată, de pildă, declanșării sistemului e- lectronic de un cîine sau o pisică — locatarul respectiv trebuie să plătească, pe loc,- polițiștilor alertați . o amendă de 20 de dolari. Oricum însă, există destui cetățeni îngrijorați dih cauza numărului mare de spargeri și dispuși să achiziționeze aparatura necesară pentru a-și asigura liniștea. In mod corespunzător’. înflorește și „BtiSS ness“-ul cu asemenea dispozitive.

• FANTEZIE GASTRO
NOMICĂ. Un fabricant de mezeluri din localitatea elvețiană Calw-Hirsau a stabilit de curînd un adevărat record mondial, prin realizarea unui salam lung de 1138 de metri. Pentru realizarea acestei excentrice performanțe, protagonistul, împreună cu 6 din ucenicii săi. a lucrat 48 de ore' fără întrerupere, pentru a oferi un produs proaspăt participanților la cea de-a 900-a aniversare a orașului său de baștină.

• PERSPECTIVA „MO
TORULUI CU APĂ". Jean Chambrin a sosit la Strasbourg la volanul mașinii sale, înzestrată ...cu „motorul cu apă" inventat de el, pentru a face cî- teva demonstrații în fața personalităților din localitate. Printre cei care au asistat se numără și cițiva universitari. Jean Cham„ brin a declarat că la suta de kilometri motorul a consumat 17'1 dintr-un amestec de alcool — 6 părți și apă — 4 părți. Țn prezent, el lucrează la un nou motor care ar putea să utilizeze 90 la sută apă. Acest tip de motor, a precizat el, ar putea ■ înlocui motorul Dieăel. Prototipul ar fi într-un stadiu avansat, dar pentru continuarea cercetărilor inventatorul mai are nevoie de unele fonduri. El propune, de aceea, înființarea unei asociații pentru promovarea „motorului cu apă". Demonstrația de la Strasbourg a constituit o reclamă în acest scop.

• FOTOSINTEZA Șl 
FURTUNILE. Fotosinteza plantelor, fenomen de a cărui intensitate depinde în mare măsură nivelul recoltelor, se intensifică în perioada furtunilor din atmosferă. Biologii sovietici, care au observat și studiat această particularitate a fenomenului, explică intensificarea procesului de fotosinteză în perioada de furtună, prin creșterea potențialului timpului electric înaintea unei ploi torențiale. Plantele reacționează. în mod diferențiat, la fluctuațiile cîmpului electric : are Ioc o intensificare a schimbului de substanțe, crește considerabil consumul de îngrășăminte minerale extrase din sol și, efeea ce este mai important, se observă 6 creștere sensibilă a consumului de bioxid de carbon din atmosferă.

• CONTRAR OBICE
IULUI... Mică surpriză miercuri dimineața in sala de reuniuni a Consiliului .de Miniștri al Franței : contrar obiceiului, lipseau țigările, scrumierele și brichetele. Nu era, firește, o neglijență a personalului de serviciu, ci una din consecințele ofensivei declanșate de ministrul sănătății, Simone Veil, împotriva tutunului, pentru apărarea fumătorilor... chiar împotriva voinței lor.
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