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d tînărului de lingă tine !
r.

„Educarea multilaterală a tineretului, pregătirea sa profesională, 
politică, culturală, morală, călirea fizică constituie o datorie de înaltă 
răspundere a Partidului Comunist Roman, a întregii noastre societăți"

A fost lansat primul 
cargou de 7 500 tone

Ieri, 27 septembrie, la Șan
tierul naval din Brăila a a- 
vut Ioc un eveniment deosebit 
de important : lansarea car
goului „Simeria". primul din 
seria vaselor de 7 500 tone 

’ asimilat in orașul de la Dunăre. 
Această reușită a navaliștilor 
brăileni 
în acest an, __
gouri de 4 500 tone. Tot ca o 
noutate marcată de recenta' lan
sare este și extinderea tranș- 
bbrdorului de la 80 la 100 m, 
ceea ce va asigura lansarea unor, 
vase de capacitate ridicată. (V. 
Rusescu).

se adaugă lansării, 
a încă 9 câr

NICOLAE CEAUȘESCU IN ZIARUL DE AZI

MESAJUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat Conferinței internaționale pentru sprijinirea popoarelor 
din fostele colonii portugheze și din Africa Australă

Conducînd opera ds edificare ,a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism, asigurînd participarea 
largă, conștientă a poporului la 
făurirea, noii istorii a patriei, 
Partidul Comunist Român con
sideră drept una din sarcinile 
sale esențiale creșterea și educarea 
tineretului în spiritul concepțiilor 
înaintate despre lume și viață, pre
gătirea maselor de tineri din punct 
de vedere profesional și politic, 
unirea eforturilor întregii societăți 
pentru formarea multilaterală a 
noilor generații.

Tineretul reprezintă — așa cum 
a subliniat în repetate rînduri se
cretarul general al partidului — o 
puternică forță socială, viitorul în
suși al națiunii noastre socialiste, 
fiind chemat să „preia ștafeta" 
construcției socialiste și comuniste, 
să înfăptuiască pînă Ia capăt visul 
generațiilor de ieri și de azi. Be
neficiind din plin de condițiile op
time pentru învățătură, muncă și 
viață create de partid, mîndrin- 
du-se cu realizările acestor ani 
rodnici, întregul tineret — ro
mâni, maghiari, germani șî de alte 
naționalități — își manifestă puter
nica adeziune Ia politica internă și 
externă a partidului, își exprimă 
identitatea deplină a năzuințelor și 
opțiunilor cu obiectivele înscri
se în Programul Partidului Comu
nist Român, hotărirca fermă de a 
participa activ la transpunerea lor 
în viață.

Cei aproape trei milioane de ute- 
ciști, toți tinerii, țării se pregătesc 
să întîmpine un eveniment impor
tant ce va 
toamnă — 
U.T.C. și 
U.A.S.C.R.
prilejui — în lumina hotărîrilor ce
lui de-al XI-lea Congres ai parti
dului — o analiză profundă a acti
vității Uniunii Tineretului Comu
nist, va jalona căile perfecționării

avea loc în această 
Congresul al X-lea al 

Conferința a X-a a 
Forumul tineretului va

mai departe a acestei activități, 
potrivit sarcinilor 
mai complexe ale 
strucție socialistă.

Se poate spune 
pierea acestor evenimente eviden
țiază puternic capacitatea de crea
ție și inițiativă ă tinerei generații, 
pregătirile desfășurîndu-se pe fun
dalul activității spornice și' en
tuziaste a tineretului pentru do- 
bindirea unor rezultate superioare 
în întreprinderi, pe ogoare, în școli 
și facultăți. La întrecerea desfășu
rată sub genericul „Tineretul — 
factor activ în realizarea cincinalu
lui înainte de termen", parte in
tegrantă a marii întreceri socialiste 
a oamenilor muncii, participă 
peste 1 600 000 de tineri de la orașe 
și sate, din industrie și agricultură, 
peste 330 000 dintre ei înscriin- 
du-și, în semestrul I, numele pe 
panourile de onoare. Peste două 
milioane de tineri de la orașe . și 
sate, unindu-și eforturile cu întregul 
popor, au lucrat și lucrează 
pe cele 7 șantiere națipnale 
ale tineretului, 102 șantiere ju
dețene și 3 000 șantiere și ta
bere locale de muncă patriotică. 
Au Ioc acțiuni patriotice în spriji
nul producției, schimburi de onoare, 
zile și săptămîni-record în produc
ție. Concursurile și olimpiadele 
profesionale organizate de U.T.C.
— de pildă „Olimpiada tineri
lor strungari și frezori", olim
piadele „Siguranță’ și măiestrie" și 
„Stăpin pe volan", „Trofeul mine
rilor", „Mîini măiestre" etc. — au 
reunit, în prima jumătate a anului», 
peste 550 000 de tineri muncitori. 
Desigur, ar putea fi citate și nu
meroase alte fapte și date, semni
ficative pentru atitudinea înaintată 
față de muncă, pentru conștiința 
cetățenească a tineretului.

Organizația revoluționară a tine
retului din țara noastră — U.T.C.
— își desfășoară activitatea

sporite și tot 
operei de cori

că însăși api'o-

conducerea nemijlocită a partidu
lui. De aici decurge sarcina per
manentă, de cea mai marc răs
pundere, a fiecărei organizații de 
partid de a 
și îndrumarea 
rei organizații 
lăuzi cu grijă 
dobindi noi succese 
profilului revoluționar al tineretu
lui. de a se ocupa îndeaproape de 
educarea comunistă a membrilor 
U.T.C. în cadrul pregătirilor pen
tru apropiatul forum al tinere
tului sprijinul organizațiilor de. 
partid trebuie să constituie un fac
tor. de îmbogățire a conținutului, 
de perfecționare a metodelor și 
stilului activității organizatorice 
și politico-educative a U.T.C. în 
contextul acestor preocupări, este 
necesar să se acorde o mai mare 
atenție desfășurării la Un înalt 
nivel a conferințelor premergă
toare Congresului U.T.C. și Con
ferinței.. U.A.S.C.R.., spre, a . .se.. 
evita'orice manifestări de formalism 
și festivism.și a se imprima aceș-, 
țora un puternic' caracter de lucru,, 
spirit -de exigență și combativitate.

Nu există, și nu vor exista nicio
dată rețete unice pentru formarea 
și .educarea tinerilor. Dar două' a- 
deyăruri cu caracțer bermănent 
sînt general-valabile : faptul că 
esența activității educative o for
mează dezvoltarea unui „cult al 
muncii" și că această sarcină pri
vește pe fiecare comunist, pe fie
care membru al societății.

în acest spirit, organizațiile de 
partid de la Combinatul de fire și 
fibre sintetice din Săvinesti au re
curs la o modalitate inedită : tine
rii care pășesc pragul secțiilor sînt 
încredințați, din chiar acel moment, 
în răspunderea unui comunist cu o 
bogată experiență profesională și de 
viată, acțiunea intitulîndu-se suges
tiv „Cadrele tinere — pe mîini si-

exercita conducerea 
permanentă a fiecă- 
U.T.C., de a o că- 
și pricepere spre a 

în formarea

\

(Continuare în pag. a Il-a)
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Pălăriuțele
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Este o mare plăcere pentru mine ca, în humele poporu
lui român și al meu personal, să adresez un călduros sa
lut participanților la lucrările Conferinței internaționale 
pentru sprijinirea popoarelor din fostele colonii portu
gheze și din Africa Australă.

Salutăm cu căldură și cu acest prilej victoria popoare
lor din Guineea-Bissau. Mozambic. Insulele Sao Tome și 
Principe și Insulele Capului Verde, care sub conducerea 
partidelor și mișcărilor lor de eliberare și-au cucerit prin 
lupte îndelungate și pline de sacrificii libertatea și inde
pendența națională, dreptul sacru de a-și hotărî singure 
destinele. Adresăm mesajul nostru de prietenie și solida
ritate poporului greu încercat al Angolei, odată cu urarea 
noastră fierbinte de a-și împlini cît mai curînd idealul 
său de a trăi într-o patrie liberă, independentă și unită. 
Ne exprimăm solidaritatea și sprijinul deplin pentru lupta 
dreaptă a popoarelor din Namibia și Zimbabwe, a tuturor 
popoarelor africane împotriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismuluij.a politicii rasiste și de apar
theid, pentru dreptul lor inalienabil la o viată liberă, la 
dezvoltare economică și socială independentă.

Conferința dumneavoastră se desfășoară într-un mo
ment în care în viața internațională se produc profunde 
transformări revoluționare, sociale și naționale, au loc 
schimbări rapide în raportul de forte pe plan mondial, 
care deschid noi perspective favorabile luptei popoarelor 
pentru cîștigarea independenței depline, a dreptului de a 
fi stăpine pe destinele lor. de a-și folosi suveran resur
sele materiale și umane, conform voinței. și aspirațiilor 
proprii, de a-și alege regimul social, calea dezvoltării 
sociale și economice fără nici un amestec străin.

în aceste condiții, un imperativ fundamental al zilelor 
noastre îl constituie unirea pe plan național și interna
tional a eforturilor tuturor forțelor progresiste de pretu
tindeni în lupta pentru abolirea definitivă a politicii impe
rialiste de dominație și dictat, de ingerințe, sub diferite 
forme, în viața popoarelor, pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului și neocolonialismului, a rasismului și a- 
partheidului, pentru instaurarea unor relații cu adevărat 
democratice intre state. întemeiate pe principiile deplinei 
egalități în drepturi, respectului independentei și suvera
nității naționale, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și 
țarea cu folosirea forței.

Poporul român, care a dus el însuși timp 
luptă grea împotriva dominației străine, și-a 
permanent, solidaritatea militantă cu lupta antiimperialistă 
și anticolonialistă a popoarelor, a acordat tot sprijinul său 
— politic, diplomatic, moral și material — mișcărilor de 
eliberare națională și va continua să sprijine cu hotărîre

la amenin-

de secole o 
manifestat

și în viitor popoarele angajate în lupta pentru indepen
dență, pentru dreptul de a-și decide singure soarta.

în prezent sintem bucuroși că țara noastră, care a recu
noscut din primul moment noile state independente, poate 
dezvolta în același spirit de solidaritate și prietenie re
lații de colaborare pe multiple planuri cu popoarele aces
tor țări, care în noile condiții depun eforturi pentru con
solidarea independenței, pentru asigurarea dezvoltării 
economice și sociale de sine stătătoare.

Poporul român este puternic însuflețit de dorința și 
hotărîrea de a acționa și . în viitor, împreună cu țările 
africane, cu toate țările iubitoare de progres și pace, pen
tru lichidarea vechilor rînduieli care au dus la împărțirea 
lumii în țări bogate și țări sărace, pentru instaurarea unor 
raporturi internaționale de egalitate și echitate, pentru 
făurirea unei lumi mai drepte și mai bune. Considerăm 
că o problemă de cea mai mare importanță și urgență a 
vieții internaționale în etapa actuală, care trebuie să-și 
găsească o soluționare cît mai grabnică, prin acțiunile 
energice comune ale tuturor popoarelor, o reprezintă 
lichidarea stării de subdezvoltare in care se află nu
meroase țări din Africa, Asia. America Latină. Atît timp 
cît persistă fenomenul subdezvoltării, divizarea lumii în 
țări bogate și țări sărace, nu pot fi asigurate o reală des
tindere internațională, pacea și securitatea popoarelor. 
De aceea România se pronunță cu fermitate pentru ■ in
staurarea unei noi ordini economice și politice, care să 
faciliteze și să garanteze dezvoltarea tuturor țărilor, în 
special progresul rapid al țărilor în curs de dezvoltare, 
să asigure fiecărei națiuni posibilitatea de a beneficia 
neîngrădit de cuceririle științei și culturii, ale civilizației 
contemporane.

Apreciem că pentru reușita acestor eforturi, pentru asi
gurarea dezvoltării economice accelerate și consolidarea 
independenței politice, a statelor ce au pășit recent pe ca
lea dezvoltării de sine stătătoare este imperios necesară 
întărirea unității și colaborării tuturor forțelor antiimpe- 
riăliste, progresiste și democratice atît din fiecare tară, 
cît și pe arena internațională. Avem încredere deplină 
că. acționind unite și cu fermitate, forțele progresiste, 
antiimperialiste din întreaga lume vor putea obține vic
torii tot mai mari, atît pe plan național, cît și internațio
nal, în lupta pentru propășirea economică și socială a 
umanității, pentru rezolvarea problemelor arzătoare ale 
omenirii, în interesul tuturor națiunilor, al cauzei înțele
gerii, păcii și securității internaționale.

Urez succes deplin Conferinței internaționale de solida
ritate cu popoarele din fostele colonii portugheze și din 
Africa Australă în lupta pentru împlinirea idealurilor li
bertății. democrației, progresului și păcii, pentru întărirea 
solidarității forțelor înaintate, progresiste de pretutindeni.

Culesul, transportul si depozitarea recoltei
în săptămlna care se 

lucrat mai bine și mai 
ogoare. Floarea-soarelui 
și de pe acele suprafețe 
tația era mai întîrziată. s-au intensi
ficat culesul și transportul porumbu
lui. cartofilor, legumelor, a continuat 

... strînsul strugurilor și a început vi- 
nificația în toate podgoriile. în șe
dința comandamentului central care 
a avut loc sîmbătă dimineața s-a 
analizat modul în care au fost în
deplinite sarcinile precizate cu o săp- 
tămină în urmă și s-a stabilit ce 
trebuie întreprins, în continuare, în 
vederea grăbirii lucrărilor, agricole . 
de sezon.

PORUMBUL. După cum se știe, gra
ficele de recoltare întocmite cu mult 
timp în urmă nu au mai corespuns, 
întrucît timpul uscat și călduros a 
grăbit coacerea porumbului. Reexa
minarea graficelor de către comanda
mente locale — urmărind folosirea 
din plin a mijloacelor mecanice și a 
forței de muncă de la sate — a fost 
însoțită de măsuri corespunzătoare 
pentru accelerarea vitezei zilnice de 
lucru la recoltare. Ca urmare. în săp
tămîna care a trecut recolta de po
rumb a fost strînsă de pe 461 000 ha 
— intr-un ritm mediu zilnic de 77 000 
ha — cu 48 la. sută mai mult decit 
în săptămlna precedentă. în' ansam
blu, pînă vineri, 26 septembrie, po
rumbul a fost recoltat de pe o su
prafață totală de peste un milion de 
hectare. Recoltatul este avansat în
deosebi în cooperativele agricole din 
județele Teleorman, Ilfov. Dolj, 
Tulcea. Buzău și Brăila — zona I ; 
Botoșani, Iași, Vrancea, Mehedinți 
și Gorj — zona a II-a : Su- 

. ceava. Hunedoara, Alba — zona a 
III-a. întrucît porumbul a ajuns 
la maturitate pe aproape toate su
prafețele, se cere să fie intensificate 
lucrările de recoltare, astfel incit în 
săptămîna care vine să se recolteze, 
în medie, cite 80 000—85 000 hectare 
de porumb pe zi, suprafață prevăzu
tă in graficele reactualizate.

CARTQFII. Producția a fost strînsă 
de pe 95 la sută din suprafețele cul
tivate în cooperativele agricole și 84 
,1a sută în întreprinderile agricole d? 
stat. A mai rămas de strîns recolta 
de pe aproape 6 000 ha. cea mai mare 
parte din această suprafață aflîn- 
du-se în județele Harghita — 1 260 
ha și Covașna — 1 055 ha. Coman
damentele județene. împreună cu or-

Încheie s-a 
spornic pe 

s-a recoltat 
unde vege-

ganele agricole au Întreprins măsuri 
prin aplicarea cărora recoltarea car
tofilor se va încheia în cîteva zile 
și în această zonă.

STRUGURII. în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste strugurii au fost

aplicarea riguroasă a măsurilor stabi
lite. Organizarea mai bună a trans
portului și a preluării produselor la 
bazele de recepție trebuie să concen
treze mai mult atenția comandamen
telor locale. Ele sînt chemate să spri-

® Săptămîna aceasta s-a strîns porumbul de pe 461000 
hectare, cu 48 la sută mai mult decît săptămîna trecută 
@ Recoltarea cartofilor se apropie de sfirșit ® Organi
zarea mai bună a transportului și preluării produselor 
la bazele de recepție să concentreze mai mult atenția 
comandamentelor locale & Însămînțările de toamnă — 
și îndeosebi calitatea lucrărilor — o problemă la 

ordinea zilei

culeși de pe 58 la sută din supra
fețele ocupate cu vii pe rod, iar vi- 
nificația decurge în mod corespun
zător. în condițiile din această toam
nă. cu timp uscat și călduros, tre
buie grăbit culesul în vii, spre a se 
preveni diminuarea producției. De 
asemenea, este necesar să se urgen
teze strîngerea, preluarea și trans
portul strugurilor de masă din zone
le producătoare spre centrele de 
consum. Cu mai multă stăruință tre
buie combătută tendința ce se ma
nifestă în unele unități de a se fo
losi strugurii de masă pentru vini- 
ficație. Strugurii de masă trebuie să 
fie livrați pe piață, pentru satisfa
cerea în mai mare măsură a cerin
țelor de corisum ale populației.

TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA 
PRODUSELOR LA FONDUL DE 
STAT. în multe locuri, comanda
mentele comunale, consiliile de 
conducere ale cooperativelor agri
cole acționează pentru livrarea, 
direct din cîmp, a produselor 
la fondul de stat. Ritmul li
vrărilor poate și trebuie să fie 
intensificatpentru a se recupera 
decalajul care, s-a creat față de re
coltare. Este de datoria comanda
mentelor comunale să stabilească rit
mul zilnic de livrare și să controleze

jine în și mai mare măsură bazele 
de recepție și silozurile’ fiu forța de 
muncă necesară descărcării mijloace
lor de transport, să urmărească orga
nizarea de echipe de noapte care să 
așeze porumbul în pătule și» arioaie. 
Toate mijloacele de transport trebuie 
folosite din plin, dirijate cu operati
vitate acolo unde sînt necesare, evi-

tîndu-se staționările Îndelungate le 
bazele de recepție.

ÎNSAMÎNȚARILE DE TOAMNA. 
Se lucrează din plin la semănatul or
zului, al culturilor pentru masă verde, 
iar în zonele unde solul are umiditate 
— și al griului. în zilele care vor urma, 
la indicațiile specialiștilor, ritmul 
însămînțărilor va spori. Maximă 
atenție trebuie acordată calității lu
crărilor, respectării stricte a regulilor 
agrotehnice. Pentru ca însămînțările 
să se poată desfășura •nestingherit, 
este necesar să se încheie grabnic ac
țiunea de ridicare a semințelor. La 
această dată, cooperativele agricole 
mai au de preluat zeci de mii de tone 
de semințe, această acțiune fiind în- 
tirziată mai ales in județele Ilfov, 
Ialomița, Teleorman, Mureș, Vaslui, 
Olt, Bihor.

întrucît mai este de strîns recolta 
de pe mai mult de jumătate din su
prafața cultivată cu porumb — și, 
odată cu declanșarea însămînțărilor, 
lucrările din cîmp se aglomerează 
foarte mult, este necesar ca pretu
tindeni comandamentele comunale și 
conducerile unităților agricole să asi
gure o și mai temeinică organizare a 
muncii, punînd accentul pe folosi
rea din plin a mijloacelor mecanice 
și a timpului de lucru, pe mobilizarea 
mai amplă la munca din cîmp a lo
cuitorilor de la sate, pentru intensi
ficarea și executarea în bune condi
ții a tuturor lucrărilor agricole de 
toamnă.

Rigoare
și perfectibilitate

de pe Lipscani
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Parcă în nici o toamnă vechiul și mereu tînărul vad 
comercial al Capitalei — Lipscanii — n-a fost mai 
plin de forfotă și culoare ca in acest septembrie cu 
soare generos. Excelenta idee de extindere a comer
țului stradal și-a găsit o fidelă întrupare tocmai aici, 
în vadul Lipscanilor. Mărfurile nu mai stau înghesuite 
în rafturi sau claie peste grămadă prin depozite. Au 
fost scoase afară, „la vedere". Intri acum în maga
zine și magazinele sînt parcă mai încăpătoare, mai 
aerisite, mai primitoare. In fața lor, tonetele etalează 
un 'larg evantai de confecții și tricotaje, articole

PICĂTURA DE CERNEALA

de

marochinărie și obiecte de uz gospodăresc. La tonete 
— unele sub umbrele, altele sub prelate, altele sub 
cerul liber — fete cochete, cu pălăriuțe multicolore, 
aranjate ștrengărește, zimbesc amabil. Prin fața 
lor e un du-te-vino neîntrerupt. Cumpărătorul 
se oprește in dreptul tonetelor, consultă marfa 
„pe viu", o alege pe care-i place, scoate banii, o 
ia și pleacă mai departe. Rapid, comod, civilizat. Vîn- 
zătoarea nu mai este obligată să cotrobăie prin toate 
rafturile după mărimea sau numărul cerut (adeseori 
tocmai mărimea sau numărul dorit lipsesc !), iar cum
părătorul nu mai stă la cozi interminabile, nu-și mai 
cheltuie nervi și timp de pomană. Deci, se poate face 
și altfel de comerț., Cu un plus de interes, de spirit 
gospodăresc.

Si ne-am dori ca această imagine a Lipscanilor s-o 
regăsim multiplicată și in 
in toate orașele țării.

...Și ne-am mai dori ca 
nizării comerțului stradal 
altora similare, pornite 
donate pe parcurs. Cu 
țiativă „de sezon" sau 
permanență.

celelalte vaduri comerciale,

asemenea inițiativă a orga- 
să nu aibă soarta vitregă a 

frumos, promițător, dar aban- 
alte cuvinte, să nu fie o ini- 

„o campanie de toamnă", ci o

Petre POPA

— Hei, cine umblă 
la instalația electrică a 
vagonului ?

Pascaru Angelus Te
odor din Brașov tre
sări. Se credea singur 
în vagon. Cum il văzu 
pe omul. de alături 
că e „în civil", răs
punse îndrăzneț:

— Da’ ce te bagi ? 
Ce, e trenul d-tale ?

Abia cînd se apropie 
mai mult, omul „în ci
vil" — de fapt pluto
nierul major" de mili
ție T. Boloboi — își 
dădu seama că Ange
lus nu umbla așa, de 
pomană, la instalația 
electrică a trenului. 
Umbla s-o fure I

Firește, cei doi au 
plecat împreună... .

Dar întrebarea aceea 
a omului care mește
rea la instalația elec
trică a trenului parcă 
se cere descifrată : 
„Ce, e trenul d-tale ?“ 

eChiar așa, al . cui 
trenul ?

Pentru milioane 
oameni, care știu 
este . avutul obștesc, 
care-1 păstrează ca pe 
propriul avut și pun 
umărul să-1 
mereu, 
ca la ceva 
întrebarea pare 
dreptul fără rost. Pen
tru cei puși să se chi
vernisească pe seama 
avutului obștesc, tre
nul e al altcuiva, care 
se numește C.F.R. și 
care e o instituție „bo
gată". „Ce te bagi ? 
Pierzi d-ta personal

de
ce

dezvolte 
care țin la el 

personal, 
de-a

/
ceva ? Pierde C.F.R.- 
ul !“ La oamenii cu 
asemenea mentalități 
distingem nu o dată 
două atitudini care se 
bat cap în cap. deși se 
referă la unul și ace
lași lucru. Dacă., să zi
cem, se observă că în
tr-un vagon e dezor
dine, . lipsă de curățe
nie, instalații defecte

"crează la construcția' 
de vagoane muncitorii 
de la Arad. Ei și-au 
făcut o îndatorire pa
triotică din a construi 
vagoane de bună ca
litate, de a folosi cit 
mai bine fiecare gram 
de metal și fiecare șu
rub. fiecare centime
tru de pînză. Și astfel 
ies de pe poarta între-

că, în care îți petreci 
o parte din viață între 
pereții ei capitonați). 
Dai- să revenim la în
trebările puse. Răs
punsurile le putem 
afla, fiecare dintre noi, 
uitîndu-ne mai atent 
în jur, cînd unele tre
nuri. mai ales cele de 
cursă lungă, au ajuns 
la destinație. Ce Re

Trenule, n-ai avea
parte...

etc., numai ce-I vezi 
pe Cetățeanul în cauză 

. că se adresează „com
bativ" conductorului : 
„De ce vă bateți joc 
de trenul nostru ? Cine 
vă . dă dreptul să... ?“ 
Etc., etc. Cînd însă ce
tățeanul este surprins 
cum el provoacă dezor
dine, deteriorează . in- 

. stalățiile (ori le fură, 
cum s-a văzut) te a- 
postrofează urgent : 
„Ce-ți veni ? E trenul 
dumităle ? 
cefereului.
Cefereul ?
'„bogată". Și. mai ales, 
impersonală într-o ase
menea optică strîmbă.

Am văzut, nu de
mult, cu cită. migală, 
trudă și dragoste lu-

Nu. E al 
Atunci ?“ 
Instituție

prinderii trenuri bine 
echipate, confortabile, 
care strălucesc de cu
rățenie. Iată de ce,, 
pornind. de la episodul 
evocat mai. sus de mi
liția feroviară, nu ni 
se pare de prisos să ne' 
întrebăm : Cum folo
sim aceste mijloace ale 
colectivității, puse la 
îndemina colectivității? 
Care este grija dove
dită față de acestea ? 
Cum 
actele 
tr-un 
aceste .
găm să ne ierte pen
tru aceste întrebări pe 
oamenii serioși ce in
tră în vagoane cu res
pectul cu care pășesc 
într-o casă vremelni-

barăm, fiecare, 
care lovesc în-■ 

fel sau altul în 
bunuri ? (îi ru-

dem adesea ? Ferestre 
și uși care nu se mai 
închid, perdele (dacă 
mai sînt') soioase pen
tru că au folosit, drept 
ștergare sau perie de 
pantofi, instalații sa
nitare sparte, robinete 
lipsă, comutatoare de
fecte, plușuri de la 
scaune tăiate cu lama, 
arse cu țigări sau des
prinse din ținte...

— Te-ntrebi. ne spu
nea irtdignat_ un revi
zor de la 
Triaj, ce fel 
au călătorit 
vagoane !
costă indolenta, lipsa 
simțului civic, ba mai 
mult, faptul că unii 
pun ochii pe echipa
mentul vagonului și

București- 
de oameni 
in aceste 

Știți cit

vor să-I... descomple
teze ? Milioane de lei 
anual !

Să facem o recapitu
lare. Prin efortul sta
tului — adică al nos
tru, al tuturor — se 
investes.c fonduri în
semnate pentru a ni se 
crea tuturor condiții 
cît mai bune de călă
torie ; constructorii de 
vagoane folosesc toată 
priceperea lor în ace
lași scop. Dar iată că se 
urcă în tren și Ion Po
pescu din Ploiești și, 
dorind o „amintire" de 
la C.F.R. — hârști, 
harști ! — smulge per
deaua vagonului și o 
bagă în sac.

— Ce dom’le. zice el.' 
e trenul d-tale? E al 
C.F.R. Și ce-am luat' 
la urma urmei ? O cir- 
pă. acolo. Nu sărăceș
te C.F.R.-ul din asta !

Fapte degradante și 
nepermise ca ale lui 
Pascaru și Popescu, iz- 
vorîte dintr-o mentali
tate cel puțin înapoia
tă, din egoism și ires
ponsabilitate civică, nu 
sînt singulare. Miliția 
transporturilor fero
viare ne-a pus la dis
poziție un tabel cam 
lung cu nume de in
fractori de acest fel 
trimiși în judecată. 
Unii însă n-au fost 
surprinși asupra fap
tului și, din păcate, 
continuă să degradeze 
trenurile.

Gh. GRAURE
(Continuare 
in pag. a III-a)

Ca orice noțiune is
torică, gustul public 
nu este un dat 
cremenit (altfel, 
nu s-ar vorbi 
„formare"), ci o 
sușire care evoluea
ză și se modifică, se 
lasă influențată și 
influențează la rîndul 
ei. jucînd, deci, un a- 
numit rol în proce
sul comunicării artei, 
ușurîndu-i sau îngreu- 
nîndu-i eficacitatea.

Există un gust „în
născut" și unul „do- 
bîndit". în legătură cu 
acea capacitate înnăs
cută de a înregistra 
frumosul, nu putem 
decît să ne bucurăm 
de prezenta ei său să-i 
deplîngem absenta. în 
schimb, facultățile „do- 
bîndite" de a discerne 
arta adevărată, de a 
respinge falsul si de
gradările ei — indife
rent de haina, snobă 
sau frustă, pe care 
o îmbracă — acestea 
sînt rodul 
al culturii, al trans
miterii experienței din 
generație in generație 

în orice patrimoniu 
artistic există 
numitele „mari 
re", fără 
cărora nu 
imagina o judecată cit 
de cît întemeiată sau 
o stare de receptivi
tate cît de cît pregă
tită pentru întîlnirea 
cu fenomenul artistic. 
Școala este prima 

. care are sarcina de a 
populariza valorile 
fundamentale ale cul
turii universale și na
ționale, urmînd ca a- 
ceia care au resimțit 
magnetismul lor să 
continue să le apro
fundeze în cunoștință 
de cauză.

E lesne de înțeles 
că dragostea pentru 
artă nu suportă bru
talitatea. impunerea cu 
orice preț a unei ie
rarhii prestabilite sau 
a unor legi rigide. Și, 
de asemenea, trebuie 
admonestată lipsa iu-

i ri
mei 

de 
tn-

birii sau refuzul .înțe
legerii atît din partea 
creatorului, cît și a 
receptorului de , artă. 
Este de neconceput ca 
într-o societate bazată 
pe principiile socialis
mului, un creator să 
fie indiferent la id'eea 
de public sau 
cetățean, 
numele 
acorde 
respectul 
ției spirituale auten
tice, cea care dă sens 
evenimentelor și le
gitimează activitățile 
noastre.

Construcția materială 
are ca scoți înfrumu
sețarea morală a omu
lui. eliberarea capaci-

un 
demn de 

său. să „nu 
interesul și 
cuvenit crea-

însemnări de
Nina CASSIAN

tații' lui de a gîndi a- 
supra lumii, deschide- 

educației. rea spre fericirea ar
moniei. în cadrul crea
ției spirituale, cea es
tetică ocupă un loc de 
frunte, prin posibilita
tea ei de a sintetiza 
dinamica unei epoci și 
de a-i prelungi pe 
mari durate semnifica
țiile, prin forța ei de 
înrîurire a afectelor 
și a mentalităților, 
prin datoria ei înaltă 
de a exprima și de a 
consacra geniul unei 
națiuni.

Educarea publicului 
în acest spirit revine, 
firește, tuturor creato
rilor de artă, precum 
și tuturor forurilor 
care răspund de acest 
domeniu de activitate, 
atît de vast și de viu, 
atît de suplu șj de ri
guros totodată. Aceas
ta înseamnă implicit o 
pledoarie pentru arta 
ancorată în contempo
raneitate și combate
rea prejudecății că. de 
pildă, „scriitorii mari" 
aparțin trecutului, pre
judecată care derivă 
dintr-o condamnabilă

așa- 
repe- 

cunoașterea 
se poate

lipsă de încredere în 
permanenta puterii de 
creație a unui popor. 
Cunoașterea si respec
tarea clasicilor nu 
numai că nu duce la 
desconsiderarea opere
lor de autentică va
loare ale timpului 
nostru, ci conduce, în 
mod firesc, la înțele
gerea 
lor.

O altă prejudecată 
care 
dată este aceea 
înclină să acorde artei 
exclusiv un rol de „di
vertisment", de re
creare „ușoară" între 
două activități „se
rioase", de „ornament" 
al vieții. Tendința 
spre superficialitate 
sau comoditate a unei 
părți a publicului 
este, din păcate, încu
rajată de o parte 
a „pieței", de su
perficialitatea sau co
moditatea unor crea
tori. de ceea ce se 
oferă uneori publicu
lui prin edituri și re
viste. dar. mai ales, 
prin radioteleviziune, 
rețeaua cinematogra
fică, artizanat, specta
cole, concerte etc. De 
aceea, pe fondul im
perativelor ideologice 
și. politice pe care e- 
poca le dictează conști- ’ 
inței artistului — este 
necesară crearea ace
lei literaturi, a acelei 
arte în stare să răs
pundă cerințelor și 
doleanțelor unui nu
măr cît mai mare și 
cît mai variat de oa
meni. Cu condiția să 
nu uităm că menirea 
fundamentală a pro
ducției artistice con
stă în ridicarea per
petuă a nivelului cul
tural al maselor, în 
calitatea ideilor. și a 
sentimentelor propuse, 
în bogăția și frumu
sețea înfățișărilor ei 
care, toate împreună, 
edifică și mențin pres
tigiul întregului popor, 
zestrea lui neprețuită 
și inepuizabilă.

și aprecierea

se cuvine amen- 
care
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După
55 de ani

Întîlnire emoționantă Ia Blaj. 
După 55 de ani s-au reunit ab
solvenții liceului din localitate, 
promoția 1920. N-au mai răs
puns la... catalog decît 12, ajunși 
la vîrsta senectuții. Ceilalți i-au 
părăsit mai de curînd sau mai 
de mult, din vremea războiului... 
Cei 12 au luat loc în bănci, au 
început să-și. depene amintiri 
(după atîția ani aveau ce po
vesti !), apoi au fost conduși să 
'cunoască înnoirile Blajului. îna
inte de despărțire, pe Cîmpia 
Libertății, și-au rostit un căl
duros „la revedere în... 1980“. 
Le promitem că vom scrie și 
atunci despre întîlnirea celor... 12.

Semnale de pe 
șantierele din lași

Recent, am prezentat în ziarul nostru cîteva aspecte referitoare la 
experiența harnicului colectiv de constructori de pe șantierul Între
prinderii de masini-agregaț și mașini-unelte speciale din Iași. în 
încheierea articolului pledam pentru cunoașterea și generalizarea 
acestei experiențe și pe alte șantiere. Șl, de fapt, se poate spune că 
pe multe șantiere ieșene există o serie -de realizări care stau la baza 
rezultatelor pozitive obținute pe ansamblul județului în domeniul in
vestițiilor. Dacă însă constructorii și montorii ieșeni sînt hotărîți să 
nu precupețească nimic pentru a finaliza cu bune rezultate întregul 
program de investiții, nu același lucru se poate spune și despre 
alți factori de răspundere care au obligații precise în acest domeniu. 
Astfel, de pe alte șantiere de investiții din județul Iași am reținut 
o serie de semnale critice în legătură cu unele neajunsuri care in
fluențează ritmul lucrărilor. Notîndu-le, Ie punem în atenția mi
nisterelor și întreprinderilor de resort.

Un apel
Dir'ectorul Muzeului Bruken- 

thal din Sibiu, dr. Cornel Iri- 
mie, adresează rubricii noastre 
o scrisoare prin care ne anunță 
o nouă premieră expozițională 
la Muzeul tehnicii din Dumbra
va Sibiului. Este vorba de o 
moară de vint de tip olandez 
dispărută de multă vreme din 
satele noastre, dar care a putut 
fi reconstituită aidoma pe baza 
unor elemente originale achizi
ționate, cu ani in urmă, de la 
morarii din Dobrogea. In ace
lași timp — precizează semna
tarul scrisorii — fidelitatea re
constituirii se dator este iscu
sinței și migalei unor vestiți 
constructori de mori — Panait 
Moraru, D. Alexe și I. Simion 
— din localitățile Frecăței și Ba- 
badag. Intrucît muzeul sibian 
își propune să-și completeze co
lecția și cu o veche moară cu 
cai, întilnită pe vremuri mai 
ales în satele bănățene, directo
rul face un apel călduros că
tre toți cei care pot sprijini, in
tr-un fel sau altul, cu piese sau 
sugestii, realizarea acestui pro
iect.

Dintr-o 
condică de

MINISTERUL INDUSTRIEI 
CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI
o Deși lucrările de investiții la 

Uzina de mașini grele din Iași au 
fost incluse în plan și admise la fi
nanțare la 9 august 1975, realizările 
de pe șantier nu sînt la nivelul cerut, 
datorită, în special, nedotării construc
torilor cu utilajele necesare de către 
M.I.C.M., conform hotărîrii coman
damentului din 30 iulie a.c. Astfel, 
la Trustul de construcții industriale 
Iași lipsesc 6 buldozere S 1500, 27 au
tobasculante de 16 tone și 6 excava
toare de 1 m.c.
• La întreprinderea de piese auto 

Iași se construiește o capacitate de 
producție cu termen de punere in 
funcțiune în decembrie 1975. Această 
lucrare a fost preluată de la i Minis
terul Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, schimbi ndu-se profilul de 
fabricație, dar. fără a se aproba in
dicatorii tehnico-economici corespun
zători noului profil. Există pe șan
tier utilaje în valoare de 12,2 milioa
ne lei care nu pot fi montate din 
lipsa documentației de execuție. De 
asemenea, lipsesc proiecte de exe
cuție pentru jumătate din lucrările 
prevăzute a se executa la halele de 
forjă, turnătorie etc.

® Intrarea în funcțiune a capaci
tății restante pentru fabricarea de 
radioreceptoare, de la întreprinderea 
„Tehnoton" Iași, depinde de între
prinderea „Electronica" București, 
obligată să respecte programul apro
bat de conducerea ministerului pen
tru transferul aparaturii de reglaj și 
control la unitatea ieșeană.

ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI GRELE 

BUCUREȘTI
• Pentru investiția „Extindere 

C.E.T. Iași grup 4—5 MW“, care are 
termen de punere în funcțiune în 
trimestrul III 1976, nu a fost livrat

turbogeneratorul, a cărui uzinare 
este mult întîrziată. Această situație 
a dus la imobilizarea altor utilaje în 
valoare de 12 milioane lei, din care 
8,2 milioane lei cu durata de stațio
nare depășită.

MINISTERUL 
ECONOMIEI FORESTIERE 

SI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII

• La întreprinderea de utilaje, 
piese de schimb și reparații Iași, 
conform planului de investiții, în tri
mestrul II 1975 urmau să înceapă 
două lucrări — turnătoria de oțel și 
stația de oxigen — iar în trimestrul 
I 1976 — turnătoria pentru corpuri
de măcinare, care pînă în prezent nu 
au S.T.E. aprobat, neputindu-se fi
nanța și începe lucrările.

MINISTERUL 
INDUSTRIEI METALURGICE

O La întreprinderea metalurgică 
Iași nu sînt condiții pentru realiza
rea capacității de 198 000 tone/an 
țevi reduse, deși termenul de pu
nere în funcțiune expiră la sfîrșitul 
acestei luni. Sînt restante o serie de 
utilaje, ceea ce determină unitatea 
ieșeană să producă numai țevi cu 
dimensiune fixă și să mențină în 
stoc utilaje nemontate în valoare de 
circa 15 milioane lei. Cu mai multă 
operativitate se cere să fie soluțio
nate și problemele privind finaliza
rea secției de zincare țevi./ avînd în 
vedere solicitările deosebite de țevi 
zincate.

*
După cum se vede, sînt încă multe 

probleme nerezolvate în legătură cu 
unele investiții ieșene. Sperăm ca 
semnalele de pe șantiere să fie re
cepționate de toate forurile vizate. 
Așteptăm un răspuns urgent șl pe 
adresa redacției.

Vlorel SALĂGEAN

Toamnă în viile cooperativei agricole „Nicolae Bălcescu", județul Bacău

LA I.A.S. DIN LUNCA DUNĂRIIPorumbul
în întreprinderile 

agricole de stat Ve
dea. Giurgiu, Prundu, 
Chirnogi, Oltenița și 
Mînăstirea din județul 
Ilfov, unități situate 
în Lunca Dunării, sint 
concentrate în. aceste 
zile importante forțe 
umane și mecanice la 
strîngerea recoltei. 
Zilnic se string și se 
transportă spre bazele 
de recepție mii de 
tone de porumb, orez 
și soia. Concomitent 
cu recoltarea este 
pregătit terenul pen
tru culturile de toam
nă, se însămînțează 
orzul și grîul.

Străbătînd în aceste 
zile terenurile ferme
lor. discutînd cu mai 
mulți mecanizatori și 
specialiști, aceștia, a- 
proape fără excepție, 
au ridicat o problemă 
care depășește puterea 
lor de decizie. Despre

din urma
ce este vorba ? în ur
ma combinelor care 
recoltează porumbul 
rămîn, amestecate cu 
resturile vegetale, im
portante cantități de 
știuleți. Ei sînt culeși 
de oamenii care vin în 
urma combinelor. S-a 
constatat că și pe su
prafețele de pe care 
resturile vegetale. sînt 
balotate pentru a fi 
folosite ca furaj, ră- 
mîne destul porumb, 
pentru a da lucrăto
rilor din aceste unități 
bătaie de cap. .Unii 
specialiști sînt de pă
rere că pentru a strîn- 
ge întreaga cantitate 
de. porumb, pentru a 
putea elibera și pre
găti bine terenul, cît 
și pentru a distruge o 
bună parte din semin
țele de buruieni, res
turile vegetale care nu 
pot fi strînse pentru 
furaj să fie arse. E- 
xistă și alte păreri.

combinei
potrivit cărora aceasta 
n-ar fi o măsură toc- 1 
mai bună, intrucît po
rumbul — circa 100- 
150 kg știuleți cît ră- 
mine pe un hectar 
după rectificare și 
după arderea resturi
lor vegetale — odată 
atins de foc, și-ar 
pierde din calitate. 
Cum trebuie proce
dat ? Părerile fiind 
împărțite, în numele 
lucrătorilor din aceste 
unități mari cultiva
toare de porumb in
vităm la fata locului, 
la o analiză concretă, 
factorii de decizie de la 
Departamentul I.A.S, 
din ministerul de re
sort și de la nivelul 
județului. Si cît mai 
repede, pentru că tim
pul nu așteaptă.

Alexandru BRAD 
corespondentul 
„Scînteii"

reclamațîi
Răsfoind cîte o condică de su

gestii și reclamații întîlnești u- 
neori o însemnare pe cît de...

. sugestivă, pe atît de amuzantă, 
iată, de pildă,'căndica respe'c-* ’ 
tivă de la complexul turistic 

?„îezerul“ din • Borșa—Maramu
reș. Citim negru ’■ pe alb'-: ;,Am 
fost servită ireproșabil de că
tre ospătarii restaurantului și 
îl felicit pe responsabilul de u- 
nitate pentru modul în care și-a 
instruit personalul". Semnează : 
Maria Timiș. Cine este Maria 
Timiș ? Maria Timiș este de 
profesie barmană. Unde cre- 

. deți ? Chiar la barul... „Ieze
rul". Drăguț, nu ?!

(Urmare din pag. I) organizații U.T.C. și a altor orga
nisme educative. în lumina indica
țiilor conducerii partidului, in pri- 

_____ .___„___ __________ mul rînd organizațiile de tineret, 
. politică, precum. ..și de .actiyităps .îți A' „ștoală; trebuie .să șe stcăduiascăSSă
gure“. împreună, se stabilește un 
program de pregătire profesională șj

Logodnicul 
părăsit

Amintindu-și de o prietenă 
din copilărie, Alexandru Tofan 
din Rimnicu-Vilcea s-a dus in 
vizită la familia acesteia. S-a 
dus o dată, de două ori, de trei 
ori. De fiecare dată pleca mul
țumind politicos, nevoie mare, 
că fusese omenit cu de toate, 
dar nu înainte de a lua cu el 
cite o mică „amintire". O dată 
un ceas, altă dată niște bijute
rii, altă dată niște verighete... 
O parte din cele sustrase au fost 
dăruite de către A. T., tot pen
tru— . amintire, unei alte prie
tene, A. Z., dar de dată mai re
centă, cu care se și logodise. 
Dar cînd viitoarea sa soție a 
aflat de unde provin amintirile, 
le-a înapoiat imediat păgubașei, 
lăsindu-se, la rindu-i, păgubașă 
de un asemenea logodnic.

Din lac în puț
Șofer de meserie, Ion Nicolae 

din Bacău avea și mașină pro
prietate personală. Deși cu ex
periență ia volan, el a apăsat pe 
accelerator mai mult decîț tre
buia și a trecut pe strada Nar
ciselor din Bacău ca un bolid. 
Așa se face că n-a mai putut 
frîna la timp, accidentîndu-1 
grav pe G. D. din comuna Tîr- 
gu-Trotuș. Ca să-1 salveze, l-a 
urcat repede în mașină și a por
nit — tot cu viteză mare — spre 
spital. La un moment dat, pier- 
zînd controlul volanului, ma
șina s-a răsturnat. In urma a- 
cestui al doilea accident. G. D. 
și-a pierdut viața. Din primele 
cercetări ale miliției reiese 
I. N. a condus sub influența 
coolului.

orele libere. Și la reputata uzină 
î* bueureșteână „Gjiyița . roșie“p;con/- 

ducerea și îndrumarea organizației 
U.Ț.C. de către comitetul de partid 
se înfăptuiesc metodic, pe baza 
unui amplu program, care include 
cunoașterea temeinică de către, ti
neri a politicii partidului și statu
lui, cultivarea tradițiilor revoluțio
nare, ridicarea pregătirii profesio
nale, îmbogățirea culturii generale, 
însușirea și aplicarea în viată a 
principiilor Codului etic comu
nist. La Combinatul chimic Făgă
raș, organizația de partid mobili
zează cadrele cu experiență poli
tică. tovarășii din conducerea teh
nică și administrativă să poarte 
discuții directe, zilnice, cu tinerii 
despre problemele lor de muncă și 
viață.

Avem un tineret minunat, harnic 
și priceput, care muncește cu un 
înalt sentiment al datoriei sociale 
pentru dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii. Dar nu este maî 
puțin adevărat că se mai întîlnesc 
uneori și tineri neîncadrați în 
muncă, care cer de la societate to
tul fără să dea nimic in schimb, 
băieți și fete de la sate care 
nu participă la truda cîmpului, ab
solvenți ai liceului care pierd ani 
prețioși tot așteptînd la ăorțile fa
cultăților, tineri specialiști schim- 
bînd un loc de muncă după altul, 
în speranța că se va ivi un „culcuș" 
cît se poate mai „călduț". Asemenea 
fapte, oricît de particulare ar fi, a- 
rată că activitatea educativă în rîn
dul tinerilor nu a atins profunzi
mea, tenacitatea și eficienta ne
cesare, că nu au fost încă 
eliminate anumite manifestări de 
superficialitate din activitatea unor

Înlăture orice practici formale in
; ffducato.— întîlnite, uneor^’chiaj: 
la“ cadre .didactice. 'Este' ne
cesară o angajare mai hotărî- 
tă în această direcție a tutu
ror factorilor educativi, a literaturii, 
filmului, creației muzicale, pornind 
de la cerința statuată in documen
tele de partid, că de educația tine
retului răspunde întreaga societate,

să-și modeleze o atitudine corespun
zătoare față de cerințele și inte
resele superioare ale societății, să 
șe angajeze,; plenar în realizarea 
sarcinilor stabilite , de Congresul al 
XI-lea, . ele ,JProgra.mul partidului. 
Un;,f10,c./â6ș.r.t'e'.'î.n cadrul preocupă-:., 
rilbr comuniștilor pentru formarea 
tinerilor ca oameni înaintați âi so
cietății noastre trebuie să-1 ocupe 
însușirea și promovarea în toate 
împrejurările, zi de zi, a înaltelor 
principii de clică și echitate cu
prinse în Codul moral al partidului.

De la cea mai fragedă vîrstă. în

că 
al-

| Schimbare 
j de domiciliu

Căr&van din Tg. Jiu, 
__ l că un cetățean plecase, 

pentru o perioadă, cu soția și 
copiii pe șantierul Lotru-Voi- 

. neasa, lăsîndu-și încuiat apar
tamentul din cartierul 9 Mai, a 
tras camionul la scara blocu
lui, a urcat in apartament și... 
Cind cel plecat la Lotru s-a 
întors, a găsit apartamentul 
gol. A reclamat la miliție, iar 
miliția, depistindu-l pe făptaș, 
l-a trimis in judecată sub în
vinuirea de „furt calificat și 
violare de domiciliu". Fină una, 
alta, și-a schimbat și I.C. do
miciliul.

Illie 
aflind 
pentru
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Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

A

membri de par- 
în U.T.C. De a- 
însemnătate ca 
devin membri

x>.’ f

r
de
au

Pantalonii

Efortul, sportul 
si randamentul 

în nvuncă
Investigarea științifică a posibilităților fizice ale organismului, cu

noașterea limitelor lui biologice au dus la obținerea unor randamente 
— profesionale sau sportive — tot mai bune, cu un efort _ tot 
mai redus. Ca urmare a cercetărilor întreprinse în lumea întreagă în 
acest domeniu,, s-au găsit soluții adecvate pentru evitarea oboselii ini
mii, a epuizării nervoase sau a celei musculare.

Problematica efortului fizic, profesional și sportiv, a constituit /te
matica unei recente manifestări științifice — Congresul național de 
fiziologie. Cele circa 230 de lucrări, ca și discuțiile purtate au eviden
țiat că activitatea fizică se poate și trebuie să fie organizată în așa 
fel îneît să se obțină un randament maxim, cu un efort minim.

aceasta nefiind sarcina exclusivă a 
U.T.C.

O atenție deosebită trebuie acor
dată pregătirii politice a tinerelului, 
în acest sens are, desigur, o în
semnătate primordială sprijinul 
concret și direct al organizațiilor de 
partid în toate problemele privind 
buna desfășurare a învătămîntului 
politico-ideologic U.T.C., de la selec
ționarea unor propagandiști cu ex
periență pînă la organizarea unor 
conferințe, simpozioane, concursuri, 
întilniri cu activiști de partid și a 
altor manifestări vii, atractive și cu 
conținut. Tinerii trebuie ajutați să-și 
însușească politica partidului, con
cepția sa materialist-dialectică mar
xistă ca o călăuză în gîndire, in 
muncă și viață. în lumina acestei 
concepții, fiecare tînăr, fie el mun
citor, țăran sau intelectual, să fie 
sprijinit de organizațiile de partid 
și de tineret, de comuniștii din 
preajmă să-și cristalizeze idealurile.

conștiința tinerilor trebuie să fie 
sădite și dezvoltate sentimentele 
de dragoste și devotament față de 
partid, patrie și popor. Tinăra ge
nerație trebuie învățată să pre- 
țuiască lupta înaintașilor, ca o înal
tă chemare, prin secole, la conti
nuarea tradițiilor înaintate prin 
fapte de cinste față de vatra stră
moșească, pe care astăzi se înalță 
luminosul edificiu al comunismului, 

întreaga activitate' politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă consacrată 
educării etice, în spirit revolu
ționar. patriotic și internaționalist a 
tineretului trebuie să aibă un ca
racter permanent, să se desfășoare 
fără întreruperi, sub semnul unei 
înalte exigențe. Fiecare organizație 
de partid, fiecare comunist trebuie 
să înțeleagă că răspunderea lor fată 
de educarea tinerei generații nu în
seamnă nicidecum să-ți amintești 
de tineri doar la zile festive sau 
atunci cînd apare un neajuns, ci a

te ocupa de ei neîntrerupt, în pro
ducție și. în orele libere, cunoscîn- 
du-le preocupările și năzuințele, a- 
jutînd'u-i'“Să!‘-și So.rm'eze o combo'u-, 
tare d'e'mftă' fețăl-'de rfiuncă, famlhe'^n 
societate? săimaniteste^ combativitate 
șil intransifeehțăî fațăn’de rămășițele; te 
ideologiei și moravurilor. burgheze. ‘ "

Desigur, conducerea de către or
ganizația . de partid a organizației 
U.T.C. trebuie să ducă nu la di
minuarea, ci, dimpotrivă, la spori
rea răspunderii și autorității U.T.C., 
un rol hotărîtor avînd în această 
privință cei 450 000 
tid care activează 
ceea, are o mare 
acei uteciști care
de partid — cu excepția celor care 
primesc alte însărcinări pe linie de 
partid sau în organizațiile de masă 
— să rămînă in continuare și mem
bri ai organizației de tineret, activi
tatea desfășurată fiind considerată 
sarcină de partid. Dezvoltînd conti
nuu spiritul de răspundere al tine
rilor,. organizațiile de partid sînt 
chemate să manifeste o mai mare 
preocupare și pentru atragerea aces
tora la diferite studii și analize, 
pentru implicarea lor mai activă la 
elaborarea și aplicarea deciziilor 
care .privesc un colectiv sau altul.

Elaborînd istoricul Program al 
desăvîrșirii construcției socialiste și 
înaintării României spre comu
nism, Congresul al XI-lea al 
partidului a stabilit cu o înaltă 
răspundere fată de viitorul națiu
nii obiectivele formării , și educării 
tineretului'. Amplificînd succesele 
dobîndite, organele și organizațiile 
de partid.și ale U.T.C. sînt chema
te să perfecționeze' activitatea pe a- 
cesț' tărîm, îneît elanul, 
dăruire, inițiativa și 
creatoare caracteristice 
să-și găsească deplina 
in grandioasa operă de 
patriei socialiste.

puterea de 
inteligenta 
tineretului 

fructificare 
înflorire a

38 000 de lei
ieșit... vdrgați

regret sincer tot ce 
„ „ ........    _ să mă credeți că a
fost o rătăcire pe care nu mi-o explic... 
Unde plecasem eu și unde am ajuns !„.

...Pentru Niculae Marinca, un tînăr cu
noscut ca harnic și de ispravă la locul de 
muncă — șofer la coloana auto Stîlpem, 
aparținind de Autobaza nr. 2 marfă din 
Cîmpulung-Muscel — dimineața de 11 fe
bruarie a început ca oricare zi de muncă 
obișnuită. A sosit punctual la serviciu, și-a 
verificat mașina pentru plecare in cursă. 
Apoi .a primit sarcina să meargă la Bucu
rești, la întreprinderea de confecții și tri
cotaje, să încarce marfă și să o ducă la 
Pitești. N.M. a obiectat că nu cunoaște 
Bucureștiul și se va descurca greu. Dar în 
discuție a intervenit Constantin Ungu- 
reanu, tot șofer, venit acolo să se intere
seze dacă se poate angaja : „Merg eu cu 
tine că tot am ceva treabă pe la București 
și te și descurc". Și au pornit amîndoi în 
cursă. Pe la ora 21, cînd le-a venit rîndul 
să încarce și au tras mașina la rampă, 
pentru ca treaba să meargă mai repede, 
le-a sărit în ajutor Petre Bilschi, muncitor 
la I.C.T.B Dar „ajutorul" avea un scop :

— îmi scoateți și mie o sacoșă cu niște 
materiale din întreprindere...

— Nu se poate, au refuzat șoferii.
— Credeam că sînteți băieți de treabă.

— Onorată instanță, 
s-a întîmplat... Vă rog

nu vă controlează cine știe ce la 
că sînteți cu mașina
la urmă, cei doi au acceptat să fie 
de treabă". Ba, mai mult, observind 

.......... de rampă două baloturi de stofă...
— Niculae, ce-ai zice să ne facem niște 

pantaloni din 
Ungureanu.

— Fugi măi
— Bine mă, 

lează ?!
Și împreună . 

șină și „stofă de pantaloni" in valoare de... 
38 000 lei 1 Apoi toți trei s-au suit în ma
șină și s-au îndreptat spre poartă.

.„Unde plecasem eu și unde am ajuns 1“ 
Au ajuns acolo unde ajung toți cei ce a- 
tentează la munca altora, la avutul obștii.

Pe voi 
poartă, 

Pînă 
„băieți 
alături

materialul ăsta ? a propus
Costică, asta e hoție... 
n-ai auzit că nu ne contro-
cu P. Bilschi au pus în ma-

Reversul
parazitismului

...Judecătoria sectorului 3. Sala de șe
dințe a unui complet de judecată. în boxa 
acuzaților, trei băieți și trei fete. Toți ti
neri și toți acuzați pentru aceeași faptă, 
aspru sancționată de lege : tîlhărie. Numele 
lor ? N-are prea multă importanță. Impor
tantă este semnificația împrejurărilor in 
care au ajuns să comită, o asemenea faptă. 
Sintetizăm faptele expuse in rechizitoriul 
procuraturii : intr-o zi, una din fete l-a 
atras pe un cetățean sub pretextul că-i 
poate face rost, la un preț de chilipir, de 
o haină de astrahan... Pentru ca să dea 
aparențe de „seriozitate" ofertei, pe firul

afacerii au intervenit și celelalte două ti
nere. După vreo două zile de tîrguială și 
după ce s-au convins că amatorul de chi
lipir este în posesia unei importante sume 
de bani, au fost anunțați băieții și, în timp 
ce una din fete se îndrepta cu naivul cum
părător spre un loc în care, chipurile, 
urmau să se schimbe valorile, acesta a fost 
atacat de cei trei băieți, maltratat și depo
sedat de suma de bani ce o avea asupra 
sa — 12 000 de lei. Desigur, „lovitura" pusă 
la cale cu minuțiozitate a eșuat : la puțin 
timp toți cei șase au fost depistați și ares
tați.

— Onorată instanță, a fost o intîmplare, 
am vrut doar să-1 păcălim și să-i luăm 
banii, dar fără violențe — s-au apărat ei 
în fața instanței.

— Să-1- păcăliți ?! Vreți să fiți mai ex- 
pliciți ?

Și au fost,. lămurind astfel și cum au a- 
juns in postura de infractori : trăiau din 
expediente, nefiind încadrați 
Of, după cum s-a văzut, de 
și pînă la infracțiune n-a 
pas, pe care, din păcate, cei 
făcut; Un epilog trist, Ia un 
dezordonat, clădit pe nemuncă și necinste.

in producție, 
la parazitism 
fost decît un 
in cauză l-au 
mod de viață

Dosarele
alcoolului

Cit de vinovat poate fi uneori „nevino
vatul" pahar in plus ? Ce urmări poate 
avea necumpătarea la băutură ? Să ne 
oprim, incepind cu rubrica noastră de as
tăzi, asupra unora dintre dosarele instan-

— Dar ce se înțelege prin e- 
fort ? Cu această întrebare a 
debutat convorbirea noastră cu 
prof. dr. docent PETRU GROZA, 
directorul Institutului de fizio
logie normală și patologică „D. 
Danielopolu", președintele comi
tetului de organizare a congre
sului amintit.

— Pentru anumiți sportivi efort fi
zic înseamnă escaladarea Everestului, 
pentru alții — atingerea unor recor
duri atletice, iar pentru o persoană 
sedentară și în vîrstă — parcurgerea 
ț]e jos a 4 km într-o oră! Foarte mulți 
cred că efortul fizic presupune soli
citări de tipul ridicării unor greutăți 
mari, parcurgerii unor distanțe foarte 
lungi sau staționării ore în șir în 
picioare. Este a- 
devărat că toate 
acestea reprezin
tă „eforturi fi-. 
zice", dar tot
atît de adevărat este că și condi
țiile necorespunzătoare de mediu, ca 
iluminare slabă, manevrarea unor 
piese mici din poziții incomode sau 
stereotipia muncii scad randamentul 
fizic și psihic : inima, creierul, muș
chii lucrează în astfel de situații mai 
intens, depun un efort energetic mai 
mare decît ar fi necesar pentru ac
tivitatea respectivă.

— Deci, efortul presupune o 
solicitare a tuturor organelor 
peste limitele normale. In ce 
măsură se cunosc aceste limite, 
care sint dimensiunile obișnuite 
și unde încep performantele ?

— Fiecare organism își are „datele" 
lui. Ergometria — știința care se o- 
cupă cu măsurarea efortului — a 
devenit în zilele noastre o speciali
tate care ne ajută să cunoaștem li
mitele fizice ale inimii, sistemului 
nervos, plămînilor, ficatului, rinichi
lor, mușchilor pentru a le putea dpza 
mai bine. A apărut o întreagă tehni
că ergometrică de măsurare a 
efortului fizic. A fost creată o apara
tură specială de bioradiotelemetrie — 
pentru urmărirea de la distanță a e- 
fectelor diferitelor solicitări (fizice și 
psihice) asupra organismului. La Ins
titui de fiziologie normală și patolo
gică „D. Danielopolu", de exemplu, 
s-au realizat aparate electronice mi
niaturizate care înregistrează de la 
distanță, prin radio, activitatea unor 
organe importante (inimă, mușchi, 
plămîni, creier) în timpul efortului : 
cu ajutorul cardiotahografului, de 
pd.ăș..,.,sț,Iînf.ș[gis,trșaz^ continuu, frec- 

astfe) Ae f.w- 
scară mai laajgă 

da >■ parametri funcționali, s-au între
prins cercetări de către specialiști din 
institutul nostru in rîndul unor co

lective din transporturile autoruticre, 
la mecanici de locomotive diesel 
și Ia dispecerii C.F.R., pe întregul 
grafic săptămînal de lucru. Rezulta
tele obținute au contribuit la organi
zarea mai bună și optimizarea activi-* 
tații productive a colectivelor exa
minate.

Posibilitățile contemporane de mă
surare a efortului fizic în funcție de 
alimentație, la toate categoriile de 
oameni ai muncii, au evidențiat cu 
precizie că, în general, se con
sumă mai multe calorii decît are ne
voie organismul pentru desfășurarea 
activităților curente. Efectele constpu 
în perturbări ale metabolismului, a- 
pariția unor boli degenerative me băr
boi i ce ca, de exemplu, aterosclerozaț 
obezitatea, diabetul. Marea majori* 

tate a celor c ~e 
efectuează o mi 
că de birou 7 
mișcă puțin 
circa două ore i

pe zi. Pentru ei, sportul este
cu atît mai important, intrucît
organismul are nevoie și de o activi
tate fizică — pentru a contracara 
consecințele sedentarismului. Seden
tarismul contribuie la apariția nevro
zelor, obezității, a bolilor cardiovascu
lare, cărora le cade victimă aproape 
jumătate din populația lumii.

— Prin urmare, timpul liber 
și excursiile de sfirșit de sip- 
tămină ar trebui să fie organi
zate pe criteriul: mai mult 
efort fizic l

— Dar dozat ! Practica „luării cu 
asalt" a unui traseu montan dificil, 
fără a.'fi antrenat, este la fel de dău
nătoare ca și deplasarea în aer liber 
numai pentru a mînca la iarbă ver
de. Evident, se impune o disci
plină a mișcării, a efortului fi
zic zilnic. Regimul alimentar tre
buie să fie și el adecvat gra
dului de efort. După un efort fi
zic intens, organismul trebuie să pri
mească lichidele și sărurile pierdute 
în timpul activității. Regimul alimen
tar se impune să fie ușor și bazat pe 
zaharuri — fără a se exagera.. Se. re
comandă consumarea vitaminei C, 
care contribuie la oxidarea acidului 
lactic acumulat în mușchii obosiți. 
Este total contraindicat a se consuma 
alimente grele sau toxice, alcool sau 
tutun,- care obosesc stomacul și în. 
special ficatul, organe care necesită 
o circulație activă a sîngelui.

în general, trebuie reținute _ două 
componente de bază : mișcare cît mai 
Vărlătă și-alimentație rațională, pen- j 

l -trtfI'lâ*rdbț'i'ff^'prin eforii'și sport o 
-.‘•'stare de sănătate cît mai bună și un 
;?bifH'i'ălîdanlient Șftil<mîineă..

Elena MANTU

DUMINICĂ 28 septembrie

PROGRAMUL 1

8,30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii t 

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

pre...
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
15.00 Magazin sportiv.
17.30 Drumuri în istorie. Intre 

Mureș șl Tîrnave (I).
17,50 Film serial : UFO.
18,40 Cantoane și pădurari.
19,00 Lumea copiilor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. • Comentariul 

săptămînii.
20,00 Avanpremieră.
20,05 Film artistic : „Un copac 

crește în Brooklyn".
22,10 24 de ore.
22.15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL 2

10,00—11,30 Matineu simfonic.
20,00 Eroi îndrăgiți de copil.
20.20 Ora melomanului.
20,55 Film serial „Columbo".

LUNI 29 septembrie

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Contemporanele noastre.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cel mai bun... continuă. Con

curs de cultură generală și 
pregătire multilaterală.

21,00 Fluxul calității. In prim-pla- 
nui preocupărilor organiza
ției de tineret de la Combi
natul siderurgic Hunedoara 
— inițiativele privind ridica
rea calității oțelului româ
nesc.

21.25 Roman-foiieton : Familia
Thibault".

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

17,00 Telex.
17,05 Melodii noi, voci tinere. \
17.25 Film artistic : „Till Eulen- 

spiegel". In rolul principal : 
Gdrard Philippe.

18,35 Statui deasupra orașului — 
film documentar despre mo
numentele Leningradului.

18,50 Tezaur de cîntec românesc.
19,15 Ventilatorul — film realizat 

de Studioul de film TV.
19.25 1001 de seri.
19,30 Telejurnal. ;
20,00 Film serial pentru copii : 

Daktari.
20.25 Teatru serial TV : „Mușati- 

nil"
21.25 Navetiștii fo problemă și cî

teva soluții).
21,45 Portativ '75.

)■

țelor de judecată — cele care incriminea
ză implicit alcoolul și urmările sale.

în seara 
Mihai, din 
a călătorit 
Oltenița. Fiind în stare de ebrietate, el a 
lovit cu pumnul unul din geamurile vago
nului. Tăiat la mină de cioburi, a început 
să-și șteargă sîngele cu perdelele de la fe
reastra vagonului, proferînd în același timp 
expresii triviale la adresa călătorilor. In- 
trucît i se întocmise proces verbal de a- 
mendare, cînd a coborît în halta Cucuieți a 
aruncat cu pietre în. tren, spărgînd alte pa
tru geamuri și provocînd panică printre că
lători.

Consecințele faptei : tulburarea liniștii 
cetățenilor, . pagubă produsă avutului ob
ștesc (contravaloarea geamurilor sparte, a 
perdelelor scoase din uz și staționarea tre
nului) și condamnarea făptașului la 2 ani 
închisoare.

alcoolul și urmările sale. 
zilei de 8 ianuarie, Lepădatu 
comuna Sohatu. judelui Ilfov, 

cu trenul pe ruta București —

Din caietul
grefierului

ante-„Recunosc că avînd nevoie de o 
nă de televizor m-am urcat noaptea pe un 
bloc și am demontat una ce mi s-a părut 
mai arătoasă, fără să știu că era antena 
colectivă. Nu sint insă de acord că am fu
rat-o pentru că eu am dat-o imediat inapoi, 
intrucit chiar la ușa blocului m-am intilnit 
cu miliția care m-a întrebat de unde o 
am..."

•A*
Iordache Păun, un tractorist din comuna 

Brezoaiele, căpătase .in ultimii ani viciul 
beției, tn seara de 10 iulie cînd a venit 
acasă și-a trimis soția să-i cumpere o sti
clă de țuică pe care a băut-o și a pretins 
soției să-i mai aducă încă una. La refuzul 
acesteia a devenit agresiv și fiindcă ea a 
încercat să fugă a urmărit-o și... Si în min
tea încețoșată de băutură s-a stins și ulti
mul licăr de rațiune. S-a nimerit în preaj
mă un cuțit și...

O familie a fost distrusă din cauza beți
ei. Au rămas orfani doi copii. Inculpatul 
Iordache Păun. în vîrstă de 42 de ani, a 
fost condamnat prin sentință definitivă la 
18 ani închisoare.

(Din relatarea primită de la ma
gistratul Ion Nicola, președintele 
Secției penale a Tribunalului jude
țean Ilfov).

(Din declarațiile inculpatului Gh. 
Alexa. Dosar nr. 2018/1975, soluțio
nat de Judecătoria sectorului 7).

„Declar sincer și fără pic de răzbunare 
că am dus-o pe inculpată la restaurant și 
i-am dat masă și băutură scumpă. Și i-am 
dat și bani de buzunar, iar dumneaei, 
drept recunoștință, mi-a cauzat numai su
ferințe fizice, inclusiv s-a pretat să meargă 
și in compania altor bărbați..."

(Din plîngerea unui amator de 
aventuri amoroase, aiuns „în sufe
rință". Dosar nr. 3843/1975. Judecă
toria sectorului 6).

Emil MARINACHE
Dimi POPESCU
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Vizita primului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România,

Manea Mănescu, în R.S.F. Iugoslavia
Toasturile rostite la dineu

BELGRAD 27. — P>upă cum s-a anunțat, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F.I., Gemal Biedici, a oferit, vineri, un dineu in 
cinstea primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, aflat intr-o vizită prietenească de lucru in 
R.S.F. Iugoslavia.

în toastul său, președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F.I., 
tovarășul Gemal Biedici, după ce a 
adresat oaspetelui român un cordial 
și călduros salut, a spus : Intîlnirile 
tradiționale și schimburile de păreri 
dintre Iugoslavia 
mai înalt nivel, 
celelalte niveluri, 
zultate mari și 
colaborării reciproce. Aceasta confir
mă, totodată, valoarea trainică a 
principiilor pe care se dezvoltă rela
țiile dintre țările noastre socialiste și 
vecine, pentru care am militat întot
deauna în comun și pe un larg plan 
international.

Exprimîndu-și convingerea că și 
ctualele convorbiri vor da un nou 

pu’ colaborării româno-iugoslave, 
•ul a arătat că în cadrul 
ample colaborări mai exis- 

,rg. posibilități, îndeosebi in 
lenittl economiei. Sint convins 
a spus vorbitorul — că, prin efor

turile ambelor părți, putem îm
bogăți relațiile noastre economi
ce prin forme ale colaborării 
pe termen lung, așa Cum sînt spe
cializarea și cooperarea, investițiile 
în comun, colaborarea pe terțe piețe 
și altele, prin care să realizăm ceea 
ce constituie telul nostru comun — 
un caracter de lungă durată și stabil 
în relațiile noastre economice.

Opinia noastră publică — a arătat1 
Gemal Biedici — urmărește cu in
teres eforturile șl tratativele care se 
duc pentru realizarea proiectelor și a 
acțiunilor în vederea materializării și 
concretizării acordului privind cola
borarea economică, apoi colaborarea 
In domeniile informării, cultural și 
tehnico-știintific. precum și cea între 
organizațiile politice și obștești și a 
altor forme de colaborare. Toate a- 
cestea fac posibile relații foarte di
versificate între țările noastre prie
tene. dar, totodată, ne impun eforturi 
și mai mari pentru ca ideile, să de
vină realitate cit mai rapid.

și România, la cel 
precum și la toate 
sint însoțite de re- 
importante. rod al

Vorbitorul a subliniat că orienta
rea comună a celor două țări spre 
folosirea posibilităților pentru o -co
laborare trainică și de lungă durată 
în toate domeniile va contribui la o 
și mai mare apropiere a popoarelor 
celor două țări vecine — România și 
Iugoslavia — care, în mod tradițio
nal, șînt orientate una spre cealaltă, 
țări a căror frontieră comună va de
veni tot mai mult un simbol al co
laborării, prieteniei și păcii trainice.

în prezent — a spus primul mi
nistru iugoslav — sintem _ martorii 

,unei .activități deosebit de vii și în-, 
ssertm&te prin cărei'‘toate țările iubi-, 
jtoa're de pace, forțele progresiste și; 
‘democratice ale lumii' ăe‘ s'trădliiesc să; 
iacă trainice și universale, pentru 
toate; zonele lumii, procesele pozitive 
în direcția destinderii. El a subliniat 
că și pe acest plan — întărirea păcii, 
afirmarea principiilor coexistentei 
active, reducerea decalajului dintre 
țările dezvoltate și țările în curs de 
dezvoltare, lupta împotriva imperia
lismului și colonialismului, pentru 
noi relații. economice și politice în 
lume — România și Iugoslavia ișl 
aduc o contribuție activă.

Referindu-se la încheierea cu suc
ces a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa și la documen
tul semnat cu acest prilej, vorbitorul 
a spus că ele au o mare -importantă 
și constituie o bază bună pentru des
fășurarea colaborării multilaterale 
între popoarele și statele Europei și, 
prin aceasta, și pentru asigurarea 
unei păci tainice în lumea întreagă, 

în acest sens — a continuat el — 
in conformitate cu interesele reale 
ale topoarelor regiunii noastre, co
laborarea în Balcani capătă posibili
tăți largi — pe baza egalității în 
drepturi, respectului intereselor tu
turor țărilor și fără amestec din par
tea' itora — prin care se aduce, în 
ace și timp, o contribuție la efor
turi generale de destindere și de 
promovare a colaborării în Europa 
și în lume.

într-un context internațional mai 
larg — a relevat vorbitorul — în 
care politica de nealiniere se confir
mă ca un factor pozitiv important și 
o forță iubitoare de pace, aș dori să 
evidențiez importanța hotărîrilor și 
documentelor recentei conferințe mi
nisteriale a țărilor nealiniate de la 
Lima. Folosesc acest prilej pentru a 
saluta hotărîrea ca și România să 
fie invitată, ca oaspete, la această 
reuniune a țărilor nealiniate. Intere
sul. pe care. România și alte țări l-au 
manifestat pentru o colaborare mai 
largă .cu țările nealiniate a confir
mat, încă o dată, valoarea de lungă 
durată și caracterul mondial general 
al principiilor și țelurilor politicii de 
nealiniere.

Dar, pe lingă aceste probleme de 
lungă durată — a spus Gemal Bie
dici — în relațiile internaționale 
mai există focarele unor crize și 
confruntări, încercări de dictat, de 
promovare a politicii faptului îm
plinit. și alte aspecte, ceea ce peri
clitează securitatea statelor și po
poarelor și pacea lumii. De aceea, 
salutăm și sprijinim 'Orice efort care 
duce la întărirea păcii și la instau
rarea încrederii reciproce și a cola
borării internaționale echilibrate.

în încheiere, președintele Gemal 
Biedici a toastat pentru progresul 
multilateral al României prietene, 
pentru succesele poporului ei în 
construcția socialistă, a toastat in 
Sănătatea tovarășului Nicolae

Ceaușescu. a tovarășului Manea Mă
nescu, pentru prietenia trainică, dez
voltarea multilaterală și promova
rea colaborării dintre cele două țări 
și popoare.

Mulțumind pentru cuvintele rosti
te, pentru primirea plină de căldu
ră ce i-a fost rezervată din primul 
moment al sosirii pe pămîntul Iugo
slaviei, primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a relevat că această 
satisfacție este amplificată de deo
sebita onoare ce i s-a făcut prin 
primirea la tovarășul Iosin Broz 
Tito. președintele R.S.F. Iugoslavia, 
președintele U.C.I.

Dezvoltarea fructuoasă pe multiple 
planuri a raporturilor prietenești 
româno-iugoslave — a continuat 
vorbitorul — poartă amprenta, de
cisivă, a prieteniei personale, a con
tribuției nemijlocite a conducătorilor 
țărilor noastre — președintele 
Nicolae Ceaușescu Si președintele 
Iosip Broz Tito, care au trasat ferm 
coordonatele acestor raporturi. di
recțiile de acțiune pentru continua 
lor dezvoltare.

Constituie pentru mine un prilej 
fericit să ne întîlnim din nou cu 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Biedici, să examinăm împreună sta
diul realizării tuturor obiectivelor 
convenite de eminenții președinți ai 
țărilor noastre, să identificăm noi 
modalități de dezvoltare in conti
nuare a legăturilor de colaborare 
dintre țările și popoarele noastre.

în anii construirii Socialismului, 
prietenia tradițională dintre poporul 
român și popoarele iugoslave — fău
rită în lupta comună seculară pen
tru apărarea ființei lor naționale, 
pentru împlinirea idealurilor de li
bertate și independență — a. dobîn- 
dit un conținut mereu mai bogat, 
întemeiate pe stimă și încredere re
ciprocă, pe respectul neabătut al 
noilor principii ale relațiilor dintre 
State, cărora România și Iugoslavia 
le sînt profund atașate, raporturile 
dintre țările noastre înregistrează o 
evoluție continuu ascendentă.

Se poate afirma cu deplin temei, 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că relațiile româno-iugoslave repre
zintă un exemplu de conlucrare 
sinceră și rodnică între două țări 
socialiste, de colaborare și întraju
torare frățească bazată pe deplină 
egalitate și respect mutual. Solidari
tatea și colaborarea largă dintre 
România și Iugoslavia corespund pe 
deplin intereselor popoarelor român 
și iugoslave, servesc cauzei generale 
a socialismului, colaborării, destin- 

Pârii . în. lume,5
Poporul român, puternic . angajat 

In efortul statornic! pentru 'Îndăîju- 
nirea planului cincinal de dezvoltare 
economică și socială, obține însem
nate succese in realizarea hotărîri
lor Congresului al XI-lea, a Progra
mului partidului de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României 
spre comunism. Ne bucură profund 
succesele obținute de popoarele 
.Iugoslaviei pe drumul . construcției 
socialiste. Ritmul susținut de dezvol
tare și modernizare a economiilor 
noastre, creșterea rapidă a potenți
alului lor industrial și tehnologic, ca 
și realizările remarcabile dobîndițe 
în domeniile științei, culturii, învă- 
țămîntului constituie o bază largă și

★

Continuînd vizita prietenească, de 
lucru, în Iugoslavia, tovarășul Manea 
Mănescu, primul ministru al Guver
nului. Republicii Socialiste România, 
a depus sîmbătă o coroană de flori 
la Mormîntul eroului necunoscut de 
pe Avala.

Primul ministru al guvernului tării 
noastre a sădit apoi, potrivit tradi
ției, un arbore în Parcul prieteniei 
din noul Belgrad.

La amiază, tovarășul Manea Mănes
cu a avut o întîlnire cu președintele 
Consiliului Executiv al Adunării Re
publicii Socialiste Serbia, Dușan Ci- 
krebici, cu care a avut o convorbire. 
Au luat parte Emil Drăgănescu. vice- 
prim-ministru, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româno-iu- 
goslavă de colaborare economică. 
Florin Iorgulescu, președintele Con
siliului Național al Apelor, Ion St. 
Ion, secretar general al Consiliului de 
Miniștri. Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
ambasadorul român la Belgrad, Virgil 
Cazacu. Din partea iugoslavă au fost 
prezenti Milorad Birovliev. membru 
al Consiliului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave in comisia 
mixtă, Branislav Ikonici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv al 
Serbiei, membri ai guvernului repu
blican și alte persoane oficiale, pre
cum și ambasadorul iugoslav la Bucu
rești, Petar Dodik.

în cursul convorbirii au fost abor
date aspecte ale colaborării româno- 
iugoslave, exprimîndu-se satisfacția 
în,legătură cu dezvoltarea permanen- 
tăj pe o linie mereu ascendentă, a 
legăturilor reciproce.

Analizîndu-se evoluția legăturilor 
economice dintre România și Iugosla
via, în ansamblul cărora o pondere 
însemnată revine Serbiei, s-a expri
mat dorința de a se acționa constant 
în vederea impulsionării conlucrării 
reciproce. Totodată, s-a insistat asu
pra găsirii căilor și mijloacelor de 
folosire deplină a tuturor posibilită
ților existente. S-a evidential nece-

solidă pentru extinderea și diversi
ficarea permanentă a colaborării și 
cooperării româno-iugoslave.

Experiența dobîndită de România 
și Iugoslavia prin construirea și ex
ploatarea Sistemului hidroenergetic 
și de navigație Porțile de Fier, măr
turie elocventă a roadelor colaboră
rii dintre poporul român și popoarele 
iugoslave — a spus vorbitorul — 
constituie o garanție că efortul co
mun de a pune in valoare, în con
tinuare. potențialul hidroenergetic 
al Dunării va fi încununat de suc 
ces, spre binele ambelor țări și po
poare.

Convorbirile pe care le-am început 
astăzi și le vom continua în aceste 
zile ne vor permite să examinăm 
noi măsuri de dezvoltare a colabo
rării economice în perspectiva anilor 
1976—1980, să stabilim noi acțiuni de 
cooperare și specializare. îndeosebi în 
producția industrială, de dezvoltare a 
schimburilor comerciale și a coope
rării tehnico-științifice și culturale, 
în așa fel încît ansamblul relațiilor 
româno-iugoslave să se amplifice și 
să se diversifice corespunzător inte
reselor actuale și de perspectivă ale 
celor două țări.

Conlucrarea fructuoasă . româno- 
iugoslavă pe plan internațional — a 
spus primul ministru român — se 
înscrie ca o contribuție de seamă la 
afirmarea unor noi raporturi între 
state ; în acest context, acordăm o 
atenție deosebită adîncirii continue a 
prieteniei frățești, a colaborării și în
trajutorării cu țările socialiste. In 
același timp. România se preocupă 
de extinderea legăturilor de priete
nie și cooperare cu noile, state in
dependente, cu țările în curs de dez
voltare, cu țările nealiniate, care con
stituie un factor important al trans
formărilor progresiste din lumea con
temporană. Militînd constant 
lărgirea relațiilor cu toate 
fără deosebire de orînduire 
România acționează ferm 
transpunerea în viată a angajamen- 
telor adoptate, împreună cu celelal
te state europene, la Helsinki, fiind 
vital interesată în instaurarea unei 
noi ordini economice și politice. Iată 
de ce avem convingerea că edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
trebuie să se înscrie ca o componentă 
esențială a strategiei politice a tutu
ror statelor pe plan international, ca 
o contribuție la realizarea destinderii 
și a unei păci reale în lume.

Trăind în Balcani, România mili
tează consecvent pentru îmbunătă
țirea climatului politic și transforma
rea. acestei regiuni într-o zonă a bu
nei vecinătăți și a colaborării pașni
ce. Avem satisfacția să constatăm că 
în marile probleme care confruntă 
azi omenirea România și Iugoslavia 
conlucrează deosebit de fructuos, 
•vin încheiere, primul ipilțis.tru &aJ$ 
gtiverhului';’șî-a exprimat convinge- 

actuală, c?.RVgjțl^jJe,,^,te B

pentru 
statele, 
socială,
pentru

Lvirfgri

cepute, sub cele mai btine" âu^picuT 
se vor încheia cu rezultate rodnice, 
care vor contribui la dezvoltarea în 
continuare a ansamblului relațiilor 
de colaborare frățească între Repu
blica Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia. El a 
toastat în sănătatea tovarășului Iosip 
Broz Tito, a tovarășului Gemal Bie
dici, pentru noi și tot mai mari suc
cese ale popoarelor iugoslave, ale 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
în construcția socialismului, pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei fră
țești dintre partidele, țările și po
poarele celor două țări, pentru trium
ful cauzei păcii și socialismului în 
lume.

*

sitatea trecerii la acțiuni susținute în 
vederea concretizării cooperării in
dustriale, în cadrul căreia să se acor
de prioritate folosirii potențialului 
Dunării, cooperării în industria ex
tractivă, în producția de mașini-unel- 
te. în producția de utilaje tehnolo
gice, în industria electrotehnică, în 
domeniul automatizării și aparaturii 
de măsură și control și în realizarea 
de utilaje metalurgice, chimice și 
pentru construcții.

După convorbiri, Dușan Cikrebici a 
reținut pe tovarășul Manea Mănescu 
la un dejun.

Convorbirea și dejunul s-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Magazinele cooperativelor 
de consum în sezonul de toamnă

în toată țara s-au luat din 
vreme măsuri pentru ca maga
zinele cooperativelor de consum 
să fie rit mai bine aproviziona
te cu o gamă largă de mărfuri 
specifice pentru .sezonul de 
toamriă-iarnă. în cadrul Tîrgu- 
lui de toamnă. în toate magazi
nele tip „Supercoop", în cele u- 
niversale și specializate ale coo
perației de consum s-a pus în 
vînzare un sortiment bogat de 
confecții : costume, pardesie. 
paltoane, raglane, bluze de vînt. 
canadiene, rochii de stofă, pan
taloni pentru bărbați și femei. 
Multe sortimente de confecții se

vind și cu plata in rate, in con
diții avantajoase. în același 
timp, magazinele cooperativelor 
de consum oferă numeroase 
mărfuri de folosință îndelunga
tă, care se pot cumpăra și cu 
plata in rate, între care : apa
rate de radio, televizoare, ma
șini de spălat, mașini de cusut, 
aspiratoare de praf. mobilă. 
Prin aceleași magazine, coope
rația desface în acest an un nu
măr sporit de sobe de încălzit, 
calorifere electrice, mașini de 
gătit, precum și materiale de 
construcții și de întreținere a 
gospodăriei.

...Iar ceea ce avea să urmeze de
pășește, prin tragism, orice închipuire.

Cînd oamenii se pregăteau să-și 
strîngă întîia recoltă de pe terase, în 
miez de vară, o ploaie torențială s-a 
abătut peste Taceai. Puhoaiele n-au 
măturat numai culturile. într-o pră
bușire de cascadă, ele au prefăcut 
pămîntul urcat în munți într-un șuvoi 
de mii, scurs cu repeziciune spre văi 
și lăsînd în urmă doar stînca golașă. 
Așa au dispărut ogoarele purtate pe 
umeri, născute din șirul nesfîrșit al 
coșurilor cu pămînt. Ce mai ră
măsese din fantasticul proiect ? O 
imensă lacrimă. Dar din această la
crimă a izvorît miracolul. Bărba
ții au urcat din nou în munți. Con
duși de același brav, inepuizabil 
Cen Yong-kuei. Uneltele lor, izbite 
cu sete în steiuri, au spart liniștea de 
cimitir așternută după dezastru. Și 
s-au urnit și femeile, cu mersul lor 
unduios, sub povara cobilițelor. O 
femeie — o cobiliță. O cobiliță — 
două coșuri. Un coș — o fărîmă de 
ogor. Ogoare purtate cu cobiliță. Iar 
cînd pămîntul din cîmpie a început 
să fie iarăși așezat pe terasele refă
cute, cînd țărîna și oamenii păreau 
că își vor redobîndi în sfîrșit liniș
tea, a cernut ninsoarea. în culcușul 
pregătit pentru huma roditoare s-au 
tolănit leneșe zăpezile. Știau că som
nul alb al iernii avea să se prefacă, 
după dezghețul de primăvară, în coș
marul negru al mocirlei. Coșmarul 
lipsei de pămînt. Coșmarul lipsei de 
hrană. Au lăsat tîrnăcoapele, au lăsat 
cobilițele și s-au apucat să scoată 
munții de sub zăpezi. Terasă după te
rasă. Există destui oameni, în micile 
și marile orașe ale lumii, care nu se 
ostenesc nici măcar să-și curețe de 
zăpadă trotuarul din fața casei. Și 
iată, pe aceeași planetă, alți oameni 
ieșiți să curețe nu o palmă de loc, ci 
munții I După ce bărbații și femeile 
au prăvălit în hăuri acele troiene, 
și-au făcut apariția copiii. Cu mătu- 
ricile, deciși să curețe, să șteargă și 
ultimul fir de zăpadă. Oare nu le-ar 
fi plăcut mai degrabă să-și facă un 
om de zăpadă ? Poate, dar n-au lăsat 
un singur fulg. Nici pe terasele tăia
te în stîncă, unde mamele urmau să 
așeze pămîntul cărat cu coșurile, nici

Excelenței Sale ț
Domnului FAZAE ELAHI CHAUDHRY

Președintele Republicii Islamice Pakistan
Excelentă,
Trista veste a inundațiilor, care au pricinuit din nou pierderi de vieți 

omenești și mari daune materiale tării dumneavoastră, ne-a mîhnit profund.
în numele poporului și guvernului român, precum. și al meu personal 

transmit Excelentei Voastre, guvernului și poporului pakistanez prieten 
profunda noastră simpatie, iar persoanelor lovite de calamități, sincera noastră 
compasiune.

N1COLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Plecarea reprezentantului Partidului Comunist Român 
la Conferința Națională a Partidului Laburist 

din Udarea Rritanie

Excelenței Sale
Domnului ZULFIKAR ALI BHUTTO

Primul ministru al Republicii Islamice Pakistan
Excelentă,
în numele guvernului român și al meu personal, transmit sincera noastră 

compasiune pentru pierderile umane și materiale cauzate de calamitățile 
naturale care s-au abătut asupra țării dumneavoastră,

MANEA MĂNESCU

La invitația Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea și a 
Asociației de prietenie China—Româ
nia, o delegație a Asociației de prie
tenie româno-chineze, condusă de to
varășul Pavel Ștefan, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, vicepreședinte . al 
asociației, a plecat, sîmbătă după- 
amiază, la Pekin, pentru a face o vi
zită de prietenie în.. Republica Popu
lară Chineză.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Ion Popescu-Puțuri, 
președintele Asociației de prietenie ■ 
româno-chineze, membri ai conduce
rii asociației și ai Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

Au fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze Ia București, 
și membri ai ambasadei.

*

Sîmbătă a plecat în Republica 
Populară Chineză o delegație de ac
tiviști de partid din armată, condusă 
de generalul-maior Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului apără
rii naționale și secretar al Consiliului 
politic superior al armatei, care face 
o vizită în această țară ca răspuns la 
vizita, întreprinsă în România, în 
luna iunie a c., de o delegație mili
tară a Armatei Populare Chineze de 
Eliberare.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți general-colonel Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministrului 
apărării naționale, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București,

Sîmbătă dimineața a plecat la Lon
dra- tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, care va re
prezenta Partidul Comunist Român 
la cea. de-a 74-a Conferință Națio
nală a partidului Laburist din Marea 
Britanic.'

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Li Iun-ci, atașatul militar, aero 
naval, membri ai ambasadei.

★
Sîmbătă după-amiază a sosit 

Capitală o delegație de activiști 
partid și de stat din R.P. Chineză, 
condusă de tovarășul Van Și-huei, 
membru al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari a R.P. Chineze, 
membru al Comitetului permanent 
al Comitetului provincial Hopei al 
P.C. Chinez, care va face o vizită 
de prietenie în țara noastră. ...... .

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost. întîmpinată de to
varășii Ion Popescu-Puțuri, membru 
al C.C. al P.C.R., membru al Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, președintele Asocia
ției de prietenie româno-chineze, 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Dumitru, director general al Oficiu
lui national de turism „Carpati", 
de activiști de partid și de stat.

Au fost prezenți Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul Zilei armatei populare 

ungare, generalul de armată Ion Io- 
nită. ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, a tri
mis o telegramă de felicitare gene- 
ralului-colonel Czinege Lajos. minis
trul apărării al Republicii Populare 
Ungare.

★
O delegație a Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, formată din 
prof. univ. dr. Ilie Diculescu, secre
tar al comitetului, și Mihai Traian, 
membru al C.N.A.P., președinte al

CARNET CULTURAL

La. invitația tovarășului Angelo 
Miculescu. vicenrim-ministru al gu
vernului și ministrul agriculturii și 
industriei alimentare. Eugene Whe
lan. ministrul agriculturii din Ca
nada. efectuează o vizită oficială în 
tara noastră. Cu acest prilej, au'fost 
vizitate unități agricole de cercetare

Comitetului județean de luptă pen
tru pace Constanța, a făcut o vizită 
de lucru în R.P. Ungară, în perioa
da 24—27 septembrie, la invitația 
Consiliului Ungar al Păcii.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara o delegație a Uniunii Belgiene 
pentru Apărarea Păcii — U.B.A.P. 
— formată din Paul Boulanger, con
silier comunal, membru al Biroului 
Național al U.B.A.P. și Jos De Smet, 
membru al U.B.A.P., secretar al Miș
cării pentru Pace din Anvers.

Delegația a fost primită la Comi
tetul Național pentru Apărarea Pă
cii, Ia Consiliul județean Maramu
reș al Frontului Unității Socialiste, 
a vizitat obiective economice și so- 
cial-culturale din Capitală și 
dețul Maramureș.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala 

ția Federației partizanilor 
condusă de general-locotenent Gyula 
Uszta, secretar general al federației, 
care, la invitația Comitetului foștilor 
luptători antifasciști și a Comitetului 
organizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist, a făcut o vizită de 
schimb de experiență în tara noas
tră.

din ju-

delega- 
unguri,

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenti tovarășul Paul Nicu- 
lescu. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vieeprim- 
ministru al guvernului, activiști de 
partid.

Au fost de fată membri ai Amba
sadei Marii Britanii la București.

(Agerpres)

și producție din județele Ilfov șl 
Prahova. Totodată, au avut loc con
vorbiri la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare cu privire la 
principalele probleme de interes re
ciproc. pentru dezvoltarea colaborării 
tehnico-științifice și cooperării eco
nomice în domeniul agriculturii.

ȘTIRI SPORTIVE

FOTBAL: Efiajîa a șaptea 
în divizia A

Ieri s-au desfășurat două din parti
dele etapei : A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C. Argeș, și U.T.A. — Universitatea 
Craiova. Ambele s-au încheiat cu re
zultatul 0—0.

Astăzi, se dispută alte șase partide, 
care — toate — încep la ora 16,00. 
La București (stadionul Ghencea) : 
Steaua — Sportul Studențesc ; la Ti
mișoara : Poli — Jiul ; la Reșița : 
F.C.M. — F.C. Bihor ; la Bacău : 
Sport club — F.C. Constanta; la Cluj- 
Napoca : C.F.R. — ,,U“ ; la Iași : Po
litehnica — Olimpia Satu-Mare. După 
cum s-a mai anunțat, . partida Di
namo — Rapid a fost amînată.

Partida România-Turcia,
Ia 12 octombrie

Duminică, 12 octombrie, va avea 
Ioc,-la București, meciul amical din
tre echipele României și Turciei, 
în vederea acestei întîlniri, lotul 
reprezentativ se va reuni la 6 oc
tombrie.

RUGBI: Azi, meciurile etapei 
a 11-a

Campionatul republican de rugbi 
se reia astăzi cu jocurile etapei a 
Il-a. Iată programul întîlnirilor': 
Vulcan București — Dinamo (teren 
Vulcan, ora 9,00) ; Grivița Roșie 
București — Universitatea Timișoa
ra (ora 9,30, teren Parcul Copilului) ; 
Steaua București — Rulmentul Bîr- 
lad (ora 9,30. teren Steaua) ; Farul 
Constanta — Sportul Studențesc ; 
Palas T.C. Constanta — Minerul Gura 
Humorului ; C.S.M. Sibiu — Gloria ; 
Agronomia Cluj-Napoca — Olimpia 
și Politehnica Iași — Stiinta Petro
șani.

★
Librăria .„MihaiEminescu" din 

Capitală a găzduit sîmbătă la amia
ză vernisajul expoziției de carte a 
editurilor academice sovietice : „Na- 
uka" din Moscova și „Zinatne" din 

“Riga. Expoziția oferă vizitatorului 
român prilejul de a cunoaște aspecte 
reprezentative ale activității de tipă
rire a cărții științifice și tehnice, be
letristice și de artă, precum și a pu
blicațiilor de specialitate din U.R.S.S.

în cadrul festivității de deschidere, 
M. M. Beliuk,. director al editurii 
„Zinatne", P. A. Belov, redactor-șef 
al editurii „Nauka", precum și 
George Ciucu, secretar general al A- 
cadenjjei Republicii. Socialiste Româ
nia, și .iC<jnstâajtin;Biișuioceanu,;>,'di’-',.' 
rectorul Editurii Academiei,' au re- 
feva.t „.jjnportanța. expoziției deschise 
la București’, manifestare menită să 
contribuie Ia strîngerea legăturilor de 
colaborare pe tărîm editorial între ță
rile noastre, la mai buna cunoaștere 
a valorilor patrimoniului cultural și 
științific al celor două popoare.

BOX
în orașul iugoslav Subotita au în- 

. ceput întrecerile unui ,t.ur.neu interna- 

.țjipriaFd'e box. îrj cadrț>Iț cat> muscă-
vins la puncte, pe..Eomorisaci 
goslavia). Uri alt'pugilist'român, 
vel Nedelcea (pană), a dispus 
puncte de iugoslavul Pantici. La 
semimijlocie, bulgarul Jankov a 
tinut victoria Ia puncte în fata 
D. Agapșa (România).
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I
Teatrul Național, teatrele de 

operă și operetă, Filarmonica 
de stat, orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii și alte 12 
teatre și ansambluri artistice din 
București au luat inițiativa or
ganizării unei stagiuni perma
nente la Rîmnicu-Vîlcea. Spec
tacolul inaugural al stagiunii i-a 
revenit Teatrului Național, cu 
piesa lui Victor Ion Popa, 
„Tathe, Ianke și Cadîr". (Ion 
Stanciu).

AFIȘE PENTRU SATE
Secția de propagandă a Comi

tetului județean de partid Argeș 
a editat pentru sate, in tiraje de 
masă, 6. afișe menite să contri
buie Ia mobilizarea lucrătorilor 
ogoarelor pentru executarea la 
timp și de calitate a muncilor 
agricole din sezon. Unul dintre 
afișe înfățișează sintetic esența 
acordului global — sistem de 
lucru eficient și practicat cu bune 
rezultate de formațiile mixte de 
mecanizatori și cooperatori din 
sectoarele activității agricole. 
Alte afișe se adresează coopera
torilor din cultura mare, legu
micultura, pomicultură etc. (Gh. 
Cîrstea).

monicii din Bacău a reluat con- 
certele-lecții educative, destina
te tinerilor auditori din fabrici, 
școli și alte instituții. Programe
le cuprind muzică simfonică și 
de cameră, și se desfășoară sub 
bagheta dirijorului Ovidiu Ba
lan, directorul instituției muzi
cale băcăuane, cît și a unor di
rijori de Ia filarmonicile din 
Brașov, Timișoara, Sibiu, Ora
dea etc. Asemenea concerte edu
cative, organizate lunar, au loc 
atît în Bacău rit și în munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ia Buhuși și în alte orașe ale 
județului. (Gheorghe Baltă).

EXPOZIȚIE TURISTICĂ 
SOVIETICĂ

La casa de cultură a sindica
telor din Baia Mare s-a deschis 
expoziția itinerantă „Uniunea 
Sovietică — țara turismului, 
țara prieteniei", organizată de 
ÎNTURIST. Expoziția cuprinde 
aspecte ilustrînd potențialul tu
ristic al Uniunii Sovietice, pre
ocupările partidului și statului 
pentru lărgirea necontenită a 
bazei materiale a turismului. 
Expoziția va rămîne deschisă 
timp de 10 zile, după care ea va 
fi găzduită de municipiul Sighe- 
tu-Marmatiei. (Gheorghe Susa).

i

(Urmare din pag. I)

E drept, se constată 
reducerea treptată a 
pagubelor pe care le 
suportă C.F.R.-ul de 
pe urma călătorilor 
certați cu normele 
noastre de comportare, 
cu simțul etic. Dar 
este vorba numai de. 
o reducere, nicidecum 
de eradicarea acestor 
apucături. Pentru a- 
ceasta, se impun — 
din partea organe
lor C.F.R., a celor 
de ordine și mai ales a 
noastră, a tuturor — 
măsuri hotărîte de 
prevedere. Ne referim, 
de pildă, la întărirea 
controlului din partea 
revizorilor de tren (pe 
care de prea multe

t3f3E9QK3£3Bgif|||gES£3
la temeliile de piatră pe care tații 
urmau să înalțe zidurile protectoare. 
Spre primăvară, toată arhitectura fer
tilității renăscuse. Și iarăși s-au făcut 
palmele streașină la ochi, spre zariș- 
tea verde ce îmbrățișa Capul tigru
lui, și iarăși cei 400 erau gata să 
jure că văd cum crește bobul de 
orez.

Pare de domeniul absurdului, dar 
dezastrul s-a re
petat ! Ca într-o 
tragedie antică, 
destinul s-a nă
pustit din nou a- 
supra oamenilor 
care au cutezat 
să-1 sfideze. Și 
din nou în ajunul 
culesului, tocmai 
cînd surîsul spe
ranței, împrumu- 

, tase culoarea so- 
Iară a orezului 

! copt. Puhoaiele 
au năvălit, au 
smuls, au dezră- 

. dăcinat. au fărî- 
mat, au pustiit. 
Terasele, ogoare- 

. le, barajele. Sin
gurele metereze 
rămase în picioare — oamenii. Dar 
lor ce le rămăsese ? Pescuitori în apa 
tulbure ce potopise Taceai-ul. foștii 
stăpîni peste oameni și păminturi 
șopteau : „Cum ar fi putut oare omul 

' să-I învingă pe Zeul Dragon ? 1“ Se 
reedita legenda : scepticismul dizol
vant al Bătrînului înțelept punea ia
răși la încercare tăria lui Iu Cung. 
Fiindcă atît le rămăsese oamenilor : 
tăria. Tăria sau încrederea sau spe
ranța sau îndîrjirea ori toate la un 
loc' i-au împins să ia din nou cu 
asalt nesățiosul tigru. Primul care a 
pus mîna pe tîrnăcop a fost același 
om-flacără, Cen Yong-kuei. secreta
rul celulei de partid. Și iarăși s-au 
urnit munții, și iarăși s-a urnit cîm- 
pia. Ziduri mai puternice au împrej
muit ogoarele suspendate. împotriva 
puhoaielor s-au înălțat baraje, capca
ne de piatră pentru captivitatea ape- 
lor-fiară. Ziduri, metereze, contrafort! 
care să apere viața bobului de orez. 
Cînd și unde s-a mai construit o asț-

fertilității ? Nimic 
atît : Un bărbat, o

fel de cetate a
mai simplu decît ___  ._________
cobiliță, două pietroaie. O femeie, o 
cobiliță, două coșuri cu țărînă. Și 
încă o cobiliță, și încă o cobiliță. Și 
încă un bărbat, și încă o femeie. Ni
mic mai simplu. Numai că pietroaie
le și pămintul de pe umerii lor se 
prefăceau în legendă...

Taceai-ul a devenit legendă și Ie

genda a făcut înconjurul Chinei. 
Pentru un popor cu o vocație mi
lenară de a îmblînzi natura, de
prins nu să-i aștepte leneș darurile, 
ci să i le smulgă, surprinzătoare era 
noate nu atît îndrăzneala de a mai 
îmblînzi un tigru de stîncă, sau tru
da sisifică de a scoate pîine din 
piatră seacă, experiențe deloc sin
gulare în spațiul istoric chinezesc, 
rit înverșunarea înfruntării destinu
lui. Despre astfel de locuri bîntuite 
de nenorociri, blestemate de soartă 
se nasc povești înfricoșătoare — și 
oamenii le ocolesc sau Ie părăsesc. 
Nici unul însă din cei 400 nu s-a 
clintit. Ce forță îi făcea să-și ridice 
de fiecare dată frunțile stropite de 
noroi și să reclădească, din imposi
bila ruină, cetatea fertilității 1 Cine 
erau oamenii aceia nejngenuncheati 
In fata stihiei ? Erau, pur și simplu, 
oameni liberi. Eliberați de spaimele 
ancestrale, de resemnarea supersti-

Ibrahim Faredin' (România) l-a în- 
(Iu- 
Pa- 

lâ 
cat. 
ob
lul

ori îi vedem stînd 
ciorchine pe platforme, 
fumîndu-și liniștiți ți
gările). împotriva celor 
care distrug bunurile 
publice sau „pun ochii 
pe ele" trebuie apli
cate de către organele 
de ordine (inclusiv re
prezentanții C.F.R.) a- 
menzi și alte sancțiuni 
aspre ; de asemenea, 
infractorii trebuie dați 
în vileag ca indivizi 
certați cu legile, cu 
normele noastre de 
etică.

Un mare rol in sta
bilirea unui climat să
nătos de ordine și dis
ciplină, de grijă față 
de aceste bunuri ob
ștești ne revine însă și 
nouă, tuturor cetățeni
lor. Pentru că, stimate

țioasă față de bunul plac al desti- 
. nului-dragon.

Și mai era ceva... Văzîndu-i Ia 
pămînt, după fiecare nou val de ca
lamități. autoritățile le-au oferit a- 
jutoare. Cereale, bani, materiale de 
reconstrucție. Dar tot de atîtea ori, 
de patru ori, ajutorul a fost refuzat 
cu o nobilă demnitate : „Trebuie să 
biruim singuri greutățile". A rămas 

antologic argu
mentul adus de 
Cen Yong-kuei 
celor trimiși să 
sprijine Taceai- 
ul : „Statul ne a- 
parține ; dacă noi 
ne vom 
pe stat, 
statul, la 
său, pe 
va sprijini ?“ Ju
decată care dă o 
replică revoluțio
nară străvechiului 
„contract social" 
și, în același 
timp, măsura u- 
nei umanități noi: 
condiția de viață 
înțeleasă ca un 
aliaj dintre mun- 

demnitate. Acesta

sprijini 
■atunci 
rîndul 

cine se

că. abnegație și
este adevărul legendar despre băr
bații și femeile dintr-un cătun de 
munte din nordul aspru al Chi
nei care, pe umerii lor. cu co- 
bilitele lor. au dus mai departe, spre 
zone de sublim omenesc, ințelepciu- 
ceai-ul reprezintă 
azi reflectată într-o 
maximă concentrare a 
umane.

Așezarea, acum, este
Ierinaj. Din depărtare, ___ ... .....
fantastice sculpturi, neverosimile în 
ordinea naturală. Terasele care îi 
îmbrățișează seamănă cu o șosea 
în serpentină căutînd absolutul 
crestelor. Straniu ivite din stîncă, 
lanurile de porumb și orez, pomii 
împovărați de fructe aduc o exube
rantă policromie în peisajul montan 
auster. Oglinzi de ape, ciobite ne
contenit de vitalitatea peștilor, se 
adaugă acestui peisaj artificial, con-

, nea Moșneagului cel Nărod. Iar Ta- 
însăși China de 

picătură 
esenței

de 
sale

cetățean, indivizii cer- 
. tați cu disciplina nu 
călătoresc singuri cu 
trenul. în tren se cre
ează o microcolectivi- 
tate. Nu poți sta pasiv 
cînd vecinul tău de 
scaun se asază cu 
pantofii pe canapele, 
taie mușamalele ori 
face ceva și mai rău. 
Lipsa de opinie, de a- 
titudine fermă nu face 
decît să „dea apă la 
moară" indivizilor a- 
flați în conflict cu 
normele de civilizație. 
Deci, 
țean, 
toate 
tente 
dește-te că și dumitale 
îți revine sarcina să 
le păstrezi și să ve
ghezi să fie păstrate.

stimate cetă- 
conștienf că 

bunurile exis- 
ne aparțin, gîn-

loc de 
munții

pe- 
par

struit metru cu metru, reflectîndu-1 
omenescul. Iar parcă pentru a în
tregi imaginea de tablou elaborat, 
priyeliștea e străbătută de strunele 
funicularului ce leagă vatra cătunu
lui de Capul tigrului. Corfe urcă — 
duc la munte unelte, semințe și în
grășăminte pentru cimpia suspenda
tă, corfe coboară — aduc în sat tro
feele recoltei. Acolo jos, în vale, se 
aliniază geometric blocuri de lo
cuințe, cu electricitate și apă la ro
binet. Odinioară cei mal mulți din 
văgăuna Taceai-ului aveau drept lo
cuință grote săpate la rădăcina mun
ților. Ele se: mai păstrează ca 
piese de muzeu, spre știința noilor 
generații. După cum se păstrează și 
o biată salcie gîrbovită, „arborele 
mizerabililor", de crengile căreia 
erau țintuiți și chinuiți cei ce în
drăzneau să calce voia foștilor 
stăpîni ai locurilor. Vizitatorii vin, 
privesc, ascultă, reflectează. Mira
colul se află chiar sub ochii lor: 
prin reconstrucția acestui colț de 
lume, aceiași oameni care abia iz
buteau să strîngă, în anii cei mai 
darnici, cîte șapte sute de kilo
grame de cereale de pe un hectar, 
recoltează astăzi, în medie, cîte opt 
mii de kilograme de pe același 
hectar. Același ?

Peisajul respiră calm, domnește un 
duh bucolic. Nimic, ca pe un fost 
cîmp de luptă arat și semănat, cu 
jertfele îngropate sub brazdă, nu mai 
amintește de bătăliile crîncene cu 
tigrul geologic, cu tigrii apelor 
devastatoare. Plutește peste locuri 
un senin surîs chinezesc.

O ȘTIRE RECENTĂ :
PEKIN 16 septembrie (Ager

pres). — Consiliul de Stat al 
R. P. Chineze a convocat o con
ferință națională pentru studie
rea și aplicarea pe scară largă a 
experienței brigăzii de producție 
„Taceai" — brigadă etalon na
tional în dezvoltarea agricul
turii.

Vezi prima parte a reportaju
lui in „Scînteia" de sîmbătă, 27 
septembrie' a.c.

Victor VÂNTU
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Sesiunea Monti Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 27 — Cores

pondentul nostru transmite : în ple
nara Adunării Generale continuă 
dezbaterile de politică generală, re
prezentanții statelor prezentînd po
ziția guvernelor lor asupra proble
melor cardinale ale stării economice 
și politice a lumii.

Ciao Kuan-hua, ministrul aface
rilor externe al R.P. Chineze, a sa
lutat victoriile semnificative înre
gistrate de popoarele din Asia, Afri
ca și America Latină în lupta lor 
p'entru independență națională. Tot
odată, el a reafirmat sprijinul țării 
șale, pentru mișcările de, eliberare 
națională din Africa, pentru lupta 
popoarelor din lumea a treia împo
triva rasismului, imperialismului și 
rieocolonialismului.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
retragerea tuturor trupelor străine 
staționate în Coreea de Sud sub dra
pelul Națiunilor . Unite, pentru înlo
cuirea acordului de armistițiu cu un 
acord de pace, pentru reunificarea 
pașnică și independentă a Coreei — 
aspirația întregului popor coreean.

în legătură cu problema Orientu
lui Apropiat. Ciao Kuan-hua a a- 
rătat că nu poate exista o "reglemen
tare, reală, a situației din regiune a- 
tit timp cit nu vor fi eliberate te
ritoriile arabe ocupate și cît nu vor 
fi restabilite drepturile naționale ale 
poporului palestinean.

Abordind problematica dezarmării. 
Ciao Kuan-hua a arătat că tara sa 
sprijină acțiunile îndreptate spre o 
dezarmare reală, efectivă, care își 
propun ca obiectiv final ..o comple
tă interzicere și distrugere a tutu
ror armelor nucleare". Vorbitorul a 
arătat că ..toate statele ce posedă 
arma nucleară trebuie să se anga
jeze că. în nici o circumstanță, nu 
vor fi primele care să o utilizeze, 
îndeosebi împotriva țărilor nenuclea
re sau a celor din zonele denuclea- 
rizate. De asemenea, ele trebuie să-și 
retragă tot armamentul și toate for
țele armate de pe teritoriile altor 
state. și să desființeze toate bazele 
militare. inclusiv cele nucleare, afla
te pe teritoriile altor state".

. în domeniul dezvoltării, vorbitorul 
s-a pronunțat în favoarea creării u- 
nei noi ordini economice internațio
nale bazate pe principiile respectă
rii suveranității, echității și intere
sului reciproc. De asemenea, el a a- 
rătat că R. P. Chineză salută „în
tărirea unității și luptei țărilor din 
lumea a treia din sfera politică în 
cea economică", sprijinind eforturile 
lor pentru dobîndirea unei reale in
dependențe economice.

în încheiere, Ciao Kuan-hua s-a 
pronunțat pentru revizuirea ■ Cartei 
O.N.U., pe baza respectării principiu
lui egalității tuturor statelor, indife
rent dacă sînt mari sau mici.

Ministrul de externe al Franței, 
Jean Sauvagnargues, a relevat, intre 
altele, că .,în prezent este clar că 
trebuie să ne fixăm ca obiectiv edi
ficarea progresivă a unei ordini poli
tice și economice bazate nu pe rela
ții de forță, ci pe dialog, solidari
tate și respect față de. interesele 
altora". Vorbitorul a evidențiat apoi 
că reglementarea conflictelor, redu
cerea încordării și încurajarea dialo

gului sînt imperativele epocii con
temporane. pe care statele lumii nu 
le pot evita. în context, ministrul 
francez s-a pronunțat pentru scoa
terea din impas a negocierilor de de
zarmare prin convocarea unei confe
rințe mondiale de dezarmar'e gene
rală și totală.

„Spiritul dialogului trebuie să 
domine spiritul confruntării" și în 
ceea ce privește soluționarea globală 
a situației din Orientul Apropiat — 
a spus el. Ministrul de , externe 
francez a salutat acordul interimar 
de dezangajare militară în Sinai 
dintre Egipt și Israel, acord apreciat 
„că un pas pozitiv", arătînd, tot
odată, că „destinderea astfel creată 
trebuie să permită o angajare pe 
calea unei reglementări de ansambiu 
care să abordeze problemele de fond, 
aceasta fiind singura modalitate ca
pabilă să îndepărteze riscurile unor 
alte crize majore în regiune și să 
instaureze o pace durabilă în zonă".

Ministrul afacerilor externe al Bul
gariei, Petar Mladenov, referindu-se, 
între altele, la rolul O.N.U. în lume, 
a subliniat că, in cursul celor 30 de 
ani de activitate, organizația a con
tribuit la menținerea păcii și promo
varea proceselor pozitive în viata in
ternațională. Vorbitorul a spus că 
drumul spre creșterea rolului O.N.U. 
în lume și sporirea eficacității hotă- 
rîrilor sale trece prin respectarea de 
către, toate, statele membre a preve
derilor Cartei si a obligațiilor asu
mate prin Cartă. El a subliniat că 
tara sa este preocupată de instau
rarea unei atmosfere de securitate și 
încredere între țările din Balcani, 
pentru, extinderea colaborării între 
ele, in interesul tuturor popoarelor 
din această zonă.

Ministrul de externe al Indiei, 
Y. B. Chavan. a făcut apel la pu
terile maritime să respecte statutul 
Oceanului Indian de zonă a păcii, 
in conformitate cu prevederile de
clarației adoptate de Națiunile 
Unite în 1971. Continuarea existentei 
alianțelor militare multilaterale și 
acumularea unor cantități vaste de 
armamente în țările aparținînd aces
tora constituie o sursă de încordare 
permanentă în zona Oceanului In
dian. De asemenea, ministrul Indiei 
a chemat la dizolvarea blocurilor 
militgr.e și a bazelor militare străine 
din alte țări.

Ștefan Olszowski, ministrul aface
rilor externe al R. P. Polone, după 
ce a arătat că cea mai mare contri
buție pe care o poate aduce Europa 
în dezvoltarea pașnică a omenirii 
este transformarea continentului nos
tru într-o zonă a păcii și colaborării 
pașnice, a arătat Că „dezvoltarea 
economică a statelor și lichidarea 
decalajelor existente în lume trebuie 
Să dinamizeze colaborarea econo
mică, devenind în același timp un 
factor important al consolidării des
tinderii și păcii. El a menționat im
portanta pe care o au pentru crea
rea unor relații economice interna
ționale pe baze noi. echitabile. Carta 
drepturilor și îndatoririlor economice 
ale statelor, precum și Declarația și 
programul de acțiune asupra creării 
unei noi ordini economice interna
ționale, adoptate în cadrul O.N.U.

În pofida protestelor opiniei publice mondiale

Sentința de condamnare la moarte a cinci tineri
militanți spanioli a fost executată

MOZAMBIC

Aniversarea unui deceniu de la declanșarea 
insurecției armate de către FRELIMO

MADRID 27 (Agerpres). — în ciu
da protestelor opiniei publice și a 
numeroase organizații internaționale, 
a guvernelor, partidelor, sindicatelor 
din cea mai mare parte a' țărilor 
lumii, in Spania au fost executați 
sîmbătă dimineața, prin împușcare, 
cinci din cei unsprezece tineri mili
tanți spanioli condamnați la moarte 
de tribunale militare : Angel Otae-

gui (33 de ani), Juan Paredes (22 
ani), Ramon Garcia Sanz (27 ani), 
Jose-Luis Sanchez Bravo (21 ani) și 
Jose Baena Alonso (24 ani).

Execuțiile au avut loc la Madrid, 
Burgos și Barcelona.

Șeful statului, generalul Franco, a 
refuzat să facă uz de dreptul său de 
a comuta pedeapsa capitală în ca
zul celor cinci tineri.

Un act inuman, o sfidare a justiției, o zadarnică 

tentativă de intimidare a poporului spaniol, 

de stăvilire a luptei sale drepte
Opinia publică din țara noastră 

ia cunoștință cu indignare de exe
cuția celor cinci militanți spanioli.

Poporul nostru, după cum se știe, 
s-a alăturat de la inceput protestu
lui , oamenilor progresiști de pretu
tindeni împotriva sentințelor de 
condamnare la moarte pronunțate 
in ultimul timp in Spania, cărora 
le-au căzut victimă, in mai puțin 
de o lună, 11 militanți. Faptul că 
cinci din aceste sentințe au fost a- 
duse la îndeplinire sfidează opinia 
publică mondială, nesocotind cel 
mai elementar spirit umanitar, în
seși prevederile conținute in acest 
sens in Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in

Europa, semnat și de guvernul spa
niol. In mod evident, este o iluzie 
să se creadă că asemenea acte vor 
putea stăvili lupta poporului spa
niol tot mai intensă și mai unită 
pentru împlinirea aspirațiilor ■ sale 
de libertate și democrație.

Condamnind asasinarea celor cinci 
militanți, opinia noastră publică 
cere să se pună definitiv capăt re
presiunilor antidemocratice si anti
populare din Spania. Și cu acest 
prilej, poporul român își reînnoieș
te sentimentele de solidaritate tra
dițională cu forțele progresiste din 
Spania, cu lupta lor pentru liber
tate, independentă și democrație.

LOURENQO MARQUES 27 (Ager
pres). — Aniversarea a 10 ani de 
la declanșarea, la 25 septembrie 
1965. a insurecției armate de către 
Frontul de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) a fost marcată și prin 
inaugurarea mai multor ferme agri
cole.

în discursul rostit la inaugurarea 
unei ferme in apropierea capitalei,

Primul ministru a. i. 
al Kuweitului a primit 

pe ambasadorul României
KUWEIT 27 (Agerpres). — Amba

sadorul țării noastre in Kuweit, Con
stantin Căruntu, a fost primit, la 27 
septembrie a.c., de primul ministru 
a.i. al Kuweitului și ministru de in
terne și apărare, șeicul Saad Abdulla 
Al-Salem.

în timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
evocate probleme ale relațiilor bila
terale, care se dezvoltă pe o linie as
cendentă, in interesul celor două țări 
și popoare.

președintele Republicii Populare Mo
zambic, Samora Machel, a adus un 
omagiu eroilor căzuți în lupta de eli
berare națională, subliniind că pen
tru masele exploatate această luptă 
nu ar fi avut nici un sens dacă ar fi 
fost separată de lupta pentru eman
ciparea economică și socială comple
tă. Printre realizările obținute în a- 
cest sens de guvernul Mozambicului, 
președintele Samora Machel a amin
tit naționalizarea terenurilor agrico
le, a clinicilor particulare și a insti
tuțiilor de învățămînt.

Referindu-se la o serie de proble
me care preocupă în prezent conti
nentul african, președintele Mozam
bicului a declarat că țara sa susține 
lupta de eliberare națională a po
porului Zimbabwe. Șeful statului mo- 
zambican a denunțat, totodată, poli
tica de apartheid promovată de au
toritățile sud-africane.

Președintele Portugaliei 
a sosit la Varșovia
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 

invitația lui Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., sîmbătă 
a sosit la Varșovia președintele Re
publicii Portugalia. Francisco da 
Costa Gomes, pentru o vizită ofi
cială de prietenie în R.P. Polonă, 
anunță agenția P.A.P.

O hotărîre a Curții de Apel din Atena

Pretutindeni în lume, vie indignare
Știrea privind executarea celor 

cinci militanți condamnați la moarte 
de tribunale militare a stîrnit un val 
de indignare și de proteste în Spa
nia și în alte țări ale lumii.

Primii miniștri ai Suediei — Olof 
Palme, Norvegiei — Trygve Bratteli 
— și Danemarcei — Anker Joergen- 
sen, ca și guvernul veșt-german, au 
condamnat cu energie execuțiile' din 
Spania.

O poziție similară a adoptat și gu
vernul Marii Britanii, care, prin in
termediul Foreign Office-ului, a 
exprimat regretele sale profunde fa
ță de executarea militanților anti
fasciști spanioli.

La rindul său. papa Paul al VI-lea 
a regretat în mod public executarea 
sentințelor capitale în Spania.

în legătură cu refuzul autorităților 
spaniole de a comuta pedeapsa cu 
moartea pronunțată împotriva celor 
cinci tineri spanioli, guvernele R. F. 
Germania, R. D. Germane, Olandei 
și Norvegiei- au hotărît imediat re
chemarea ambasadorilor lor de la 
Madrid.

în Spania au avut loc manifestații 
de protest la Zarauz, orașul natal al 
unuia dintre condamnați — Juan 
Paredes Manot, în orașul basc Algor- 
ta, din apropiere de Bilbao, și la Ma
drid, unde grupuri de studenți de 
la Facultatea de științe politice și so
ciologie au organizat o adunare de 
protest.

Manifestații spontane de protest au 
avut loc și in numeroase orașe din 
R.F.G., Franța, Italia, Portugalia și 
Suedia.

ATENA 27 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Curtea de Apel 
din capitala Greciei, împuterni
cită cu judecarea actelor comise 
de responsabilii fostului regim mili
tar din Grecia, 'a dispus deschide
rea unei noi acțiuni penale, de data 
aceasta împotriva membrilor guver
nelor din anii dictaturii, „pentru în
călcarea prevederilor legii privind 
răspunderea miniștrilor". Noul pro
ces vizează pe foștii prim-miniștri 
Constantin Collias, Ghiorghios Pa
padopoulos, Spyros Markezinis și 
Adamandios Androutsopoulos, pre

cum și circa 115 foști miniștri și 
subsecretari de stat din cabinetele 
lor. Ei sint acuzați că, prin încălca
rea garanțiilor constituționale,' au 
impus în țară starea de asediu și 
au menținut-o tot timpul cît s-au 
aflat la putere, fără să existe si
tuații de tulburare sau amenințare 
a ordinii publice sau a securității 
statului.

Codul penal grec califică actele 
respective drept delicte și le sanc
ționează cu închisoare între șase 
luni și cinci ani.

Situația din Liban
BEIRUT 27 (Agerpres). — în Liban 

procesul de normalizare a vieții con
tinuă, iar situația la Beirut s-a men
ținut, în ultimele 48 de ore, „relativ 
calmă", deși au fost înregistrate 
schimburi izolate de focuri în secto
rul estic al capitalei — a anunțat 
postul de radio Beirut. Forțele de 
securitate au intervenit, restabilind 
ordinea, interdicțiile. de circulație în

cartierele centrale ale capitalei liba
neze au fost respectate, iar, în an
samblu, situația generală din țară a 
fost calmă.

Agențiile de presă relatează că la 
Beirut au continuat consultările pe 
care premierul Rashid Karame le-a 
inițiat cu reprezentanții principalelor 
formațiuni politice în vederea nor
malizării definitive a situației.

o ® ® o o n s @ @ @

• PODUL PESTE FLU
VIUL AMUR, construit în 
apropiere de orașul Komso
molsk, a fost dat in exploatare. 
Prin această lucrare s-a rezol
vat problema legăturilor fero
viare dintre Komsomolsk și por
tul Vanino, situat pe malul 
Oceanului Pacific. Pină în pre
zent, trenurile puteau traversa 
Amurul vara cu ajutorul unui 
feribot și iarna pe șine de cale 
ferată, care se montau direct pe 
fluviul înghețat. Toamna și pri
măvara insă circulația 
Amur era întreruptă timp 
lună.

peste
de o

Sofia ■• FILATELIE. La
s-a deschis, sîmbătă, expoziția 
filatelică internațională „Balkan- 
fila V". Expoziția cuprinde 
peste 300 colecții, dintre care 25 
aparțin filateliștilor români. 
Multe din colecțiile lor sînt me
daliate la celelalte ediții ale ex
pozițiilor filatelice organizate în 
țările balcanice, ca „Ștampile 
poștale în Transilvania în seco
lul XIX", „România 1858—1906", 
„întreceri poștale vechi româ
nești", „Studiul emisiunilor 
1858—1872 in România". Cu a- 
cest prilej a avut loc o origi
nală demonstrație a unui .vechi 
sistem de transmiteri poștalei: o 
mie de porumbei-poștași '*’i' 
luat zborul din Sofia, ducî; 
ei un număr egal de scrise 
destinația Veliko Tirnovo, „■
situat la o distantă de 2U1 
rlp ra.nitnla bill (rară. t-rîde capitala bulgară.

• O NOUĂ ASCEN
SIUNE PE EVEREST. 
Miercuri s-a anunțat 
pitala Nepalului —. 1 
du — că doi tineri 1 
Haston și Scott, au izbutit să 
atingă vîrful Everest 
laia, cel mai înalt 
pe glob (peste 8 800 metri). 
Pentru prima dată, escaladarea 
s-a făcut pe versantul sud-ves- 
tic. Este remarcabil și faptul că 
echipa formată, din cei doi alpi- 
niști esțe a doua care reușește 
această performanță în timpul 
sezonului ce urmează imediat 
după muson — perioada anului 
cea mai puțin propice ascen
siunii acestui munte. Pină a-cum, 
numai o echipă japoneză 
reușise — in 1974 — să 
ascensiunea Everestului 
această perioadă. <

t în ca- 
Kat'man- 
brita.nici.

din Hima- 
munte de

mai 
facă 

în

Întrevederi ale șefului
; *•' •■ ’a-NAȚIUNILE UNITE 27. — Co-

respondents nostru transmite : Mi
nistrul . afacerilor externe. George 
Macovescu, șeful delegației tării 
noastre . la. lucrările celei de-a 30-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
a avut o întrevedere cu ministrul de 
externe al Braziliei. Antonio Fran
cisco Azeredo da Silveira.

Ministrul brazilian a transmis 
președintelui Nicolae Ceausescu și 
tovarășei . Elena Ceaușescu un cor
dial salut prietenesc și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire din par
tea președintelui Braziliei. Ernesto 
Geisel, și a doamnei Geisel. La rîn- 
dul său, George Macovescu a trans
mis președintelui Braziliei și soției 
sale, din partea șefului statului ro
mân și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
călduroase și prietenești Urări de 
sănătate și fericire.

Cei doi miniștri au luat notă cu 
satisfacție de dezvoltarea favora
bilă a relațiilor bilaterale și au făcut 
un schimb, de păreri privind unele 
probleme majore 'ale agendei sesiu
nii O.N.U.

în aceeași zi, ministrul de externe 
roriiân a, avut o întrevedere cu Os
kar Fischer, ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Germane. Cei doi mi
niștri au făcut o trecere în revistă 
a evoluției ascendente a relațiilor 
bilaterale, constatînd că ele se dez
voltă armonios, în conformitate cu 
acordurile și înțelegerile convenite. 
De asemenea, au efectuat un schimb 
de vederi asupra unor probleme ma
jore aflate pe agenda actualei sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U.

delegației țării noastre
I'-

Ministrul de externe al României 
s-a intilnit, de asemenea, cu omolo
gul său elen. Dimitri Bitsios, cu care 
a examinat probleme legate de evo
luția situației din Cipru și privitoa
re la. extinderea colaborării multila
terale între țările balcanice. Cei doi 
miniștri au fost de acord cu nece
sitatea asigurării celor mai bune con
diții pentru o rezolvare pașnică, pe 
calea tratativelor, a conflictului ci
priot, pe baza respectării integrită
ții teritoriale, independenței și suve
ranității statului cipriot, a colaboră
rii dintre cele două comunități din 
insulă.

în continuarea contactelor sale di
plomatice de la sediul O.N.U., mi
nistrul de externe al României a 
avut intîlniri separate cu șefii dele
gațiilor Egiptului și Siriei, precum 
și cu reprezentantul permanent al 
misiunii de observatori a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei de 
pe lingă Națiunile Unite. In (cursul 
convorbirilor, ministrul român a re
afirmat poziția constantă a României 
în. favoarea reglementării urgente, pe 
cale-politică, a situației din Orientul 
Apropiat, subliniind necesitatea ca 
acordurile realizate pină în prezent 
să fie urmate de noi pași și eforturi 
perseverente . pină la rezolvarea de
plină a conflictului; Interlocutorii au 
dat o înaltă apreciere interesului și 
eforturilor depuse de România și 
personal de .președintele Nicolae 
Ceaușescu în direcția instaurării unei 
păci juste și durabile în Orientul A- 
propiat.

de presă
mittn.ii.irmi'in iu n iu........... . i i

La invitația C.C. al P.C.C. 
și a guvernului R. S. Ceho
slovace sîmbătă a sosit la Pra- 
ga, într-o vizită oficială, Andrei 
Gromîko. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S. în aceeași zi, 
ministrul sovietic a fost primit de 
secretarul general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, Gustav Husak, și a în
ceput convorbirile oficiale cu partea 
cehoslovacă.

Completarea guvernului
portughez. Cel de-al șaselea gu
vern provizoriu al Portugaliei, pre
zidat de amiralul Jose Pinheiro de 
Azevedo,, a fost completat prin nu
mirea unui ministru și a 12 secre
tari de stat, ale căror nume au fost 
date publicității sîmbătă. Maiorul
Victor Crespo a devenit, prin aceas
tă decizie, titular al Ministerului 
Cooperării.

La Moscova a avut loc 0 în"

DE EA CORESPONDENȚII NOȘTRI :
LONDRA

Problemele economiei britanice 
in atenția Conferinței 

Partidului laburist

transmit |
tîlnire a reprezentanților societăților 
de răspîndire a cunoștințelor științifi
ce, pe tema „Revoluția tehnico-știin- 
țifică contemporană și răspindirea 
cunoștințelor politice și științifice". 
Au participat delegați din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România, Unga
ria și U.R.S.S. Participanții au fost 
primiți de K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Seminarul organizațiilor 
de femei din Smerica Cen
trala și zona Caraibilor a 
încheiat lucrările la I-Iavana. într-o 
declarație adoptată, . se evidențiază 
rolul important al femeii în lupta 
pentru libertate națională, progres și 
pace, împotriva colonialismului, neo- 
colonialismului și discriminării ra
siale.

Un satelit științific fran
cez B“ a f°st îansat sîmbătă, 
de la baza spațială Kourou, din Gu
yana, cu ajutorul unei rachete „Dia
mant B.P. 4". Satelitul, care .va efec

tua cercetări asupra radiațiilor so
lare și stelare în spectrul ultraviolet, 
a fost denumit „Aura".

I^btd guvernului isrde- 
lian. într-o notă adresată secretaru
lui general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
Israelul se pronunță în favoarea pro
punerii făcute de Iran și Egipt in 
legătură cu crearea unej zone de- 
nuclearizate in Orientul Apropiat, 
pe care o apreciază „ca un nou pas 
spre instaurarea unei păci durabile 
în regiune".

SI XXVI-lea Congres al 
Partidului social-democrat 
din Suedia ?i-a încePut lucrările 
la Stockholm. O problemă principală 
aflată pe ordinea de zi a congresu
lui o constituie elaborarea unui pro
gram revizuit al partidului de guver- 

. nămîjit din Suedia, cu care acest 
partid se va prezenta la alegerile 
parlamentare de anul viitor.

La conferința ministe
rială a O.P.E.C. (Organizația ță
rilor -exportatoare de petrol), repre
zentanții celor 13 țări membre au 
căzut de acord asupra majorării cu 
1(1 la sută a prețului petrolului ex
portat de ele.

• CEA MAI V E C H E 
AMBARCAȚIUNE.111 *p>*- 
pierea insulei Hydros, în sud- 
estul coastelor Greciei continen
tale, a fost descoperită epava 
celui mai vechi vas cunoscut 
pină acum — scufundat în jurul 
anilor 2700—2200 î.e.n. Cercetă
rile au fost efectuate din iniția
tiva Institutului elen pentru 
arheologie* marină. în afară | de 
corpul foarte deteriorat al co
răbiei au mai fost găsite pietre 
de balast, și, cioburi de lut. Ar- 
Ițeolpgii presupun că ar fi vor
ba de un vas comercial.

• RECORDURILE LON
GEVITĂȚII. Azerbaidjanul 
este regiunea Uniunii Sovietice 
cu cel mai ridicat procent al 
longevității : la 100 000 de lo
cuitori, circa 50 au peste 100 de 
ani. Numărul centenarilor este 
în special mare în munții* Taly- 
chskie, districtul Leric. Aici a 
trăit decanul de virstă al lumii 
— Kirali Mislimov, decedat în 
1973, la virstă de 167 de ani. Tot 
în această regiune trăiește Med- 
jid Agaiev, cioban din Tikia- 
band. in virstă de 
cel mai în virstă 
U.R.S.S. Familia sa 
din 151 de membri 
poți, strănepoți... 
ceste 
longevitate, 
„Sputnik" 
virstă crește continuu în lui e 
și că omul ar putea trăi în ’.'•ă- 
die 150 de ani. „Experțiii. m 
materie de gerontologie 
publicația — prdmit umani1 
o longevitate de 200 și clj 
300 de ani".

140 de ani, 
locuitor al 
se compune 
: copii, ne- 
Relatînd a- 

adevărate recorduri de 
revista sovieti,*! 

arată că limita '*ele

Reuniunea Consiliului de Securitate în problema 
primirii de noi membri ai 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate s-a întrunit 
vineri după-amiază pentru a lua în 
debatel-e două puncte — un raport al 
președintelui sesiunii Adunării Ge
nerale privind admiterea în O.N.U. a 
R.D. Vietnam și Republicii Vietnamu
lui de Sud și cererea Coreei de Sud 
de a fi primită in organizație.

în primul document, președintele 
sesiunii Adunării Generale informea
ză membrii Consiliului de Securitate 
asupra rezoluției adoptate de plenară 
la 19 septembrie a.c., prin care se. cere 
consiliului să-și reconsidere imediat 
și în mod favorabil poziția față de 
cererile Republicii Democrate Viet
nam și Republicii Vietnamului de 
Sud de a fi primite în O.N.U. Rapor
tul . subliniază că rezoluția Adunării 
Generale, care a fost supusă de 61 
de state (între care și România) și a 
întrunit 123 de voturi, nici unul con
tra și 9 abțineri, cere consiliului ca 
în deliberările sale să țină seama în 
mod strict de prevederile Cartei 
O.N.U. care stipulează că organizația 
este deschisă tuturor statelor iubi
toare de pace, care acceptă obliga
țiile prevăzute în Cartă.

Punctul doi al ordinii de zi provi
zorii a Consiliului de Securitate, pri
vitor la cererea Coreei' de Sud, a 
fost respins de consiliu, acesta neîn
trunind voturile necesare.

înscrierea problemei admiterii 
R. D. Vietnam și Republicii Viet
namului de Sud pe ordinea de zi a 
consiliului a întrunit 14 voturi, 
nici unui contra și o abținere (Statele 
Unite).

La dezbateri au luat cuvîntul re
prezentanții Algeriei, Cubei, R. D. 
Germane, Dohomeyului, Costa Rl- 
căi, Statelor Unite și Ungariei.

„Nimeni nu poate contesta faptul .

că R. D. Vietnam și Republica Viet
namului de Sud întrunesc absolut 
toate condițiile prevăzute în Cartă 
pentru a fi primite în O.N.U. — de
clara reprezentantul Algeriei. Nici 
măcar Statele Unite, care la 11 sep
tembrie au blocat prin veto intrarea 
celor două state vietnameze în 
O.N.U., nu contestă acest lucru". 
Această opinie a fost subliniată și 
de reprezentanții R. D. Germane, și 
Cubei, care, între altele, au arătat că 
R.D.V. și R.V.S. au declarat, fără 
echivoc, că acceptă obligațiile Cartei. 
Vorbitorii au arătat că a condiționa 
admiterea R.D.V. și R.V.S. în O.N.U. 
de primirea regimului dictatorial din 
Coreea de Sud înseamnă a încălca 
prevederile Cartei.

Reprezentantul Dahomeyului a 
evidențiat imperativul împlinirii u- 
niversalitătii O.N.U. pentru întărirea 
capacității sale de acțiune, a. rolului 
său în lume și a făcut apel la S.U.A. 
să se abțină de a mai opune veto-ul 
lor admiterii celor două state, vietna
meze în O.N.U.

Ambasadorul S.U.A. la O.N.U., 
deși a recunoscut că statele vietna
meze întrunesc toate condițiile cerute 
de Cartă pentru a fi primite în or
ganizație, a declarat că Statele Unite 
vor opune din nou veto-ul lor. pe 
motiv că cererea Coreei de Sud de a 
fi primită în O.N.U. a fost respinsă.

Reprezentantul Ungariei a subliniat 
că poporul vietnamez a luptat eroic 
timp de 30 de ani pentru a putea 
trăi în pace. Istoria și progresul nu 
pot fi oprite în loc și în cele din 
urmă își vor spune cuvîntul și în 
problema primirii reprezentanților 
poporului vietnamez în organizație 
— dorință exprimată în cvasiunani
mitate de Adunarea Generală prin 
rezoluția adoptată la 19 septembrie.

Cea de-a 74-a Con
ferință anuală a Parti
dului laburist din Ma
rea Britanie. care se 
va ține între 29 sep
tembrie și 3 octom
brie la Blackpool, se 
va ocupa în mod deo
sebit de dificultățile 
care confruntă în pre
zent economia tării și 
de politica inițiată de 
guvern pentru a le 
face față. Expresie a 
acuității acestor preo
cupări este faptul că 
un mare număr de 
proiecte de moțiuni 
— circa 190 — înainta
te de organizațiile lo
cale ale partidului sint 
consacrate problemelor 
actuale ale economi
ei britanice. Printre 
acestea, unele se re
zumă doar să con
state că „Anglia este 
confruntată ' cu cea 
mai serioasă criză e- 
conomică începînd 
din deceniul al trei
lea" ; majoritatea însă 
propun soluții prac
tice : „Partidul la
burist trebuie să 
meargă înainte in 
îndeplinirea obligații
lor asumate de a con
tribui la deplasarea 
fundamentală și ire
versibilă a puterii și a 
bogăției în favoarea 
oamenilor muncii și a 
familiilor sărace" — 
se arată în proiectul 
de .moțiune al organi
zației laburiste din 
Conway. Guvernul la
burist — subliniază, la 
rindul său. organizația 
din Bristol — trebuie 
„șă traducă în viață 
programul de națio
nalizare a principale
lor . monopoluri".

Potrivit părerii ob
servatorilor, conferința 
va aproba programul

mtiinflaționist cuprins 
în Cartea Albă, inti
tulată „Ofensiva împo
triva inflației" și mă
surile anunțate zilele 
trecute de guvern, in 
direcția combaterii șo
majului.

Alte probleme de 
politică internă care 
vor fi dezbătute la 
conferință se referă 
la reorganizarea . in
dustriei. sistemului de 
educație, de sănătate 
și pensii, la organiza
rea partidului etc.

Un loc important în 
cadrul dezbaterilor va 
reveni problemelor de 
politică externă. Mo
țiunile prezentate in 
acest domeniu arată, 
în imensa lor majori
tate. că membrii de 
rînd ’se pronunță pen
tru înfăptuirea dezar
mării și. în primul 
rînd. a dezarmării’ nu
clearei lichidarea ba
zelor. și a blocurilor 
militare, insistînd asu
pra „necesității pro
movării unei politici 
de pace și colaborare 
internațională".

în capitolul referitor 
la problemele interna
ționale. raportul Comi
tetului Executiv Națio
nal. care va fi înain
tat conferinței, subli
niază că guvernul la
burist a făcut din îm
bunătățirea relațiilor 
sale cu țările socialis
te „un factor major 
al politicii sale exter
ne". în acest context 
se înscrie și evoluția 
ascendentă a relațiilor 
dintre România și 
Marea Britanie. con
cretizată prin vizita 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu la Londra, 
in iunie, și prin re
centa . vizită a primu

lui ministru Harold 
Wilson în țara noas
tră, prin semnarea la 
București a unor im
portante documente, 
care deschid noi și 
ample perspective co
laborării româno-bri- 
tanice.

în același timp, ra
portul Comitetului E- 
xecutiv Național men
ționează și dezvol
tarea relațiilor de 
prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comu
nist Ițomân și Parti
dul laburist din- Ma
rea Britanie. amintind 
că anul trecut un re
prezentant al Partidu
lui laburist a parti
cipat la cel de-al 
XI-lea Congres al 
P.C.R. — pentru prima 
oară în istoria Parti
dului laburist o de
legație a sa luind 
parte la un congres al 
unui partid comunist. 
Acum, la invitația 
conducerii Partidului 
laburist, un reprezen
tant al P.C.R. va par
ticipa la cea de7a 74-a 
Conferință anuală a 
Partidului laburist. A- 
semenea contacte și 
schiniburi de delega
ții sînt de natură să 
promoveze conlucra
rea fructuoasă in in
teresul bunelor rela
ții dintre cele două 
țări și popoare, al 
luptei celor mai largi 
forțe democratice pen
tru adîncirea cursu
lui spre destindere, 
pentru soluționarea 
problemelor interna
ționale ale lumii de 
azi în concordanță cu 
interesele popoarelor, 
pentru întărirea păcii.

Nicolae 
PLOPEANU

„L' Express":

„Tinerii francezi în fața unei toamne vitrege"
tntr-un articol din revista „L’Express", pe care îl reproducem mai 

jos, se face o prezentare a perspectivelor întunecate care stau in iata 
maselor muncitoare din Franța, îndeosebi a tinerilor, în acest început 
de toamnă, marcat de fenomene de criză și șomaj.

Dacă ești tînăr absolvent al unei 
școli, cu sau fără diplomă — se spu
ne în articol — acum, la reîntoarce
rea din vacanță, riști să nu găsești 
de lucru. Ca și d-ta, 600 000 de tineri 
încearcă în această lună să găsească 
primul lor loc de muncă, în condiții 
în care directorii de întreprinderi nu 
reușesc să-i mențină la lucru pe sa- 
•lariații cu vechime.

La începutul lunii august s-a în
treprins o anchetă la scară națională 
asupra situației din întreprinderi și 
asupra posibilității de a găsi locuri de 
muncă după perioada de vară. Re
zultatele acestei anchete sînt drama
tice. Mai bine de 100 de firme decla
ră că vor fi nevoite să-și închidă por
țile și să concedieze tot personalul, 
dacă guvernul nu le va scoate din în
curcătură, prin realizarea planului de 
relansare economică. Potrivit acestor 
date, numărul șomerilor ar putea să, a- 

. tingă 885 000, iar cifra are in vede
re numai întreprinderile amenințate 
să dispară. Dar trebuie luate în con
siderare și întreprinderile care se 
grăbesc să-și reducă efectivele lor 
de salariați, și în această situație se 
găsesc multe întreprinderi. între 
care unele mari, care pînă în prezent 
nu trecuseră la concedieri.. în nu
meroase sectoare, anunțurile de con
cedieri sint deja oficiale. în Isere, 
fabrica de încălțăminte Pellet anun
ță 250 de concedieri. în sectorul tex
til. un salariat din patru se află in 
șomaj parțial. Alte concedieri se vor 
opera și în această toamnă. îndeosebi 
la fabricile de bumbac. Sectorul si
derurgic și cel al construcțiilor de 
mașini trec și ele printr-o situație

dificilă. Industria producătoare de 
materiale pentru lucrări publice cu- 
•hoaște' și ea o criză gravă. Cele 
mai multe întreprinderi din sec
torul mobilei au anunțat că nu-și 
vor mai putea menține efectivele, 

în perioadele de șomaj, tinerii pri
mesc două feluri de lovituri : cei 
care au de lucru sînt primii vizați 
atunci cînd este vorba de reduceri 
de personal, iar cei care sosesc de 
pe băncile școlii, fie că au diplomă 
sau nu, se trezesc în fața unor uși 
închise. O licențiată în biologie, de 
la Grenoble, in virstă de 23 de ani, 
declară : „Universitatea nu tine deloc 
seama de viata practică. în fond, eu 
nu am ajuns să am o adevărată for
mație profesională și simt că în cu- 
rînd voi ajunge la ghișeul unui ofi
ciu de ajutor pentru șomaj".

Și aceasta nu- este -încă tot. în a- 
ceastă toalnnă. inflația își va da 
foarte probabil din nou întîlnire cu 
șomajul. în același timp, seceta va 
reduce veniturile agricultorilor și va 
face să crească prețul produselor 
alimentare pentru consumatori. Deci, 
în această toamnă, ca de altfel și în 
timpul verii, francezii vor fi nevoiți 
să cheltuiască mai mult cu mîncarea. 
Salariatii vor fi cu atît mai sensibili 
la aceste scumpiri, cu cît veniturile 
lor reale vor stagna, iar pentru ma
joritate vor scădea odată cu șomajul 
parțial.

în concluzie : toamna se anunță 
vitregă pentru toate categoriile so
ciale. în mod deosebit de acut se 
pune întrebarea : ce se va alege de 
această armată de tineri care va găsi 
închise porțile societății ?
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• AUTOBUZUL VII

TORULUI. Zilele trecute s-a 
ținut la Paris o sesiune de lucru 
a Asociației pentru dezvoltarea 
tehnicii în domeniul transportu
rilor, mediului ambiant și cir
culației. în centrul lucrărilor : 
perspectiva autobuzului ca mij
loc de transport în comun. Din 
discuții a reieșit că, dacă anu
mite preferințe se îndreaptă spre 
revenirea la tramvai și troleibuz, 
autobuzul va rămîne și in de
ceniul 1975—1985 un vehicul 
care citadinul francez se 
servi cu prioritate. Eforturile 
îndreaptă insă spre definirea 
nui prototip al autobuzului

de 
va 
se 
u- 

__  r_____„ ________ de 
miine care să răspundă mai bi
ne exigențelor moderne. Se are 
în vedere un vehicul propulsat 
de un motor cu turbină, deci 
nepoluant. Capacitatea lui va 
crește pînă la 120 locuri. De tip 
articulat, acest autobuz va fi 
astfel construit îneît să permită 
accesul lesnicios chiar și per
soanelor cu anumite invalidități. 
Prototipul respectiv ar putea fi 
realizat pînă în 1978 și produs 
în serie în 1981—1982.

• DISPUTĂ IN JURUL 
JOCURILOR OLIMPICE 
DE LA MONTREAL. p«- 
gătifile în vederea Jocurilor o- 
limpice de vară de la Montreal, 
care vor începe la 17 iulie 1976, 
sînt în plină desfășurare. Toate 
construcțiile grandioasei mani
festări sportive vor fi gata în 
timp util ; gazdele își așteaptă 
cu plăcere oaspeții — a declarat 
Jean Drapeau, primarul renu
mitului oraș canadian. El a res
pins zvonurile după care orga
nizarea respectivelor jocuri va 
atrage un deficit de 250 milioane 
de dolari in bugetul orașului. 
Această sumă, a spus el. nu re
prezintă „un deficit, ci o groapă 
care va fi umplută". Suma va fi 
recuperată în timpul și după în
cheierea jocurilor prin emiterea 
de timbre, comemorative și bi
lete, de loterie. Ultima măsură a 
adus de pe acum bugetului peste 
200 milioane de dolari.
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