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RECOLTARE ȘI iNSĂMlNțĂRILE
© Ploile sînt generale; me 

teorologii prevăd în conținu 
are ploi și brume.

© Față de mersul vremii și 
de umiditatea solului, specia
liștii recomandă terminarea 
însămînțărilor pînă la 20 oc
tombrie.

© Recoltarea și transporta
rea porumbului să fie înche
iate pînă la sfîrșitul săptămî- 
nii următoare.

IN PAGINA A II-A, ARTICOLUL DESPRE 
STADIUL LUCRĂRILOR AGRICOLE LA ZI

SATU MARE

BISTRITA-H

SALAJ

BRAȘOV

HUNEDOARA

CARAS-SEVERIN

VILCEA

BUCUREȘTI

în cooperativeleStadiul însâmînțâril griului agricole la 10 octombrie a.c.
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AU ÎNDEPLINIT planul cincinal
Telegrame adresate C C. al P. C. R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

Mobilizați de înflăcăratul dumnea
voastră îndemn adresat națiunii ro
mâne la Conferința Națională a 
P.C.R. din iulie 1972. răspunzînd cu 
entuziasm chemării la întrecere lan
sate de organizația de partid a Ca
pitalei. de a realiza actualul plan 
cincinal înainte de termen, vă rapor
tăm cu mîndrie. mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general, că în 
ziua de 11 octombrie 1975 industria 
județului Brăila si-a îndeplinit sar
cinile de plan din actualul cincinal 
Ia producția globală industrială.

Prin aceasta vom realiza supli
mentar, pînă la sfîrșitul acestui an, 
o producție glo
bală industrială 
în valoare de 2,5 
miliarde 
cretizată 
milioane 
nergie 
1770 mii tone ți
ței, 746 milioane 
mc gaze sondă, ' 
aliat, 142 850 tone 
te pline. 520 tone fibre si fire artifi
ciale. '4 000 tone hîrtie. 3 280 000 _mp 
plăci aglomerate din lemn, mobilă în 
valoare de 7.6 milioane lei. confecții 
textile de peste 818 milioane lei. La 
productia-marfă. planul pe întregul 
cincinal a fost îndeplinit încă de la 
data de 4 iulie 1975. fapt care ne 
permite să livrăm suplimentar, plnă 
la sfîrșitul anului, o producție de 
■peste 5 miliarde lei.

în acest sugestiv bilanț regăsim 
temeiul politicii științifice a partidu
lui nostru, strălucitele dumneavoas
tră idei si indicații, multe date chiar 
la fata locului, care au sporit elanul 
colectivelor de muncă din întreprin
derile si unitățile economice brăilene. 

A actualul cincinal. în econo
mia județului nostru au fost puse în 
funcțiune o modernă fabrică de ex
cavatoare hidraulice, prima etapă cu

lei, con- 
în 562 
kWh e- 

electrică,

SOLUȚIONAREA PE BUZE ECHITABILE 
A PROBLEMEI ENERGIEI
SI MATERIILOR PRIME

!

„Este necesară o abordare nouă a problemelor energiei, a 
problemei materiilor prime, în general a relațiilor dintre țările dez
voltate și țările in curs de dezvoltare, stabilindu-se raporturi noi, 
echitabile, intre statele producătoare de materii prime și statele 
dezvoltate. Toate acestea trebuie să tindă spre crearea condițiilor in 
vederea diminuării treptate a decalajului existent între state".

NICOLAE CEAUȘESCU
In concepția României socialiste, 

soluționarea efectivă, reciproc avan
tajoasă, a problemei energiei și ma
teriilor prime constituie o compo
nentă importantă a procesului in
staurării unei noi ordini economice 
și politice în lume. Așa cum se des
prinde în mod pregnant din docu
mentele Congresului al XI-lea, din 
cuvîntări și interviuri ale secreta
rului general al partidului, din de
clarația difuzată la recenta sesiune 
extraordinară a Adunării Generale 
a O.N.U., partidul șl statul nostru . 
pornesc în această privință de 
la faptul că problema energiei 
și materiilor prime este de în
semnătate vitală pentru însuși vii
torul civilizației umane, de la carac
terul ei acut în perioada actuală și, 
ca atare, de Ia interesul tuturor ță
rilor de a contribui efectiv la rezol
varea ei pe baze echitabile, in 
folosul dezvoltării generale.

Materiile prime reprezintă unul din 
elementele fundamentale ale orică
rui act de producție socială. Asupra 
lor este aplicată munca creatoare a 
omului în vederea producerii bunu
rilor necesare existentei sale. Di
mensiunile problemei materiilor pri
me si energiei sînt. prin ele însele, 
mondiale. „Furnizorul" nu este altul 
decît globul pămînțesc. unde ele nu 
se găsesc nici in mod uniform re
partizate si nici în cantităti inenui-

zabile. Corelația dintre procurarea da 
materii prime din mediul înconju
rător și menținerea echilibrului om- 
natură; raportul dintre cantitatea de 
materii prime actualmente exploata
tă și rezervele existente ; dreptul sa
cru al popoarelor deținătoare de ma
terii prime asupra propriilor resurse 
și dreptul de acces al tuturor 
popoarelor la aceste resurse : me
canismul relațiilor dintre producătorii 
exportatori 
tatori — 
multiplele 
mice și 
litice ale problemei materiilor prime.

A constituit o trăsătură a stărilor 
de lucruri de pînă acum din sfera 
materiilor prime și energiei menți
nerea unor structuri și raporturi in
ternaționale inechitabile. Este bine- 
ounoscut că practicile politicii impe
rialiste, colonialiste si neocoloniaîis- 
te au avut drept consecință nu nu
mai știrbirea dreptului popoarelor de 
a-și exercita suveranitatea asupra 
propriilor resurse, ci și impunerea 
unei orientări deformate în dezvol
tarea economiei a numeroase țări de 
pe glob. După cum se știe, multor 
țări posesoare ale unor imense bogă
ții le-a fost barată calea progresului, 
a valorificării interne a acestor bogă
ții, urmărindu-se astfel transforma
rea lor în anexe furnizoare de ma
terii prime, de produse în formă bru-

și consumatorii impor
tată numai
aspecte 

totodată
cîteva din 

tehnico-econo- 
economico-po-

tă sau, cel mult, semifinită. Prelu
crarea în aceste țări a resurselor pro
prii a fost, pe diverse căi, blocată. 
Avînd o economie bazată ne mono- 
producție, numeroase asemenea țări 
— aflate tocmai de aceea într-o si
tuație dramatică din punctul de ve
dere al nivelului dezvoltării econo
mice — depind, Intr-o măsură hotă- 
rîtoare. de producția si exportul 
teriilor prime.

Flagranta inechitate șt grava diS' 
proporție pe care o reprezintă 
părțirea lumii in țări industrializate 
și țări slab industrializate sau chiar 
neindustrializate, în țări dezvoltate 
multilateral. detinînd monopolul 
produselor prelucrate si. mai te
les, înalt prelucrate, și țări cu o 
economie orientată unilateral spre 
producerea și furnizarea de materii 
prime 
unor 
dență

ma*

îm<

constituie sursa existenței 
relații nefirești, de depen- 
între state, a multiple deze

chilibre și fenomene de criză 
economia mondială.

Consumul mondial de materii 
me și energie s-a caracterizat,

din

pri*
__ _______ ______ ______  ___ ast
fel, printr-o adincă asimetrie. în ce 
privește, de exemplu, energia, 
un număr relativ mic de țări 
(cele economic avansate), con
sumă actualmente — potrivit sta
tisticilor O.N.U. — 87 la sută, în 
timp ce țările în curs de dezvoltare
(Continuare în pag. a lîl-a)

CRAIOVA

Centrul minier Baia Borșa, județul Maramureș

folosind soiuri de plante 
animale de mare nroduc- 

Productiile medii realizate
irigațiilor, 
și rase de 
tivi ta te. 
au fost superioare celor pe tară la 
grîu. porumb, floarea-soarelui si sfe
clă de zahăr. 4</»nntwt < n-în această perioadă s-au construit 
si dat în folosință 6 500 apartamente^ 
105 săli de clasă. 2 100 locuri în gră
dinițe și creșe, noi obiective social- 
culturale in orașul Slobozia si în ce
lelalte localități ale județului, au 
sporit veniturile bănești ale popu
lației cu peste 27 la sută, iar desfa
cerile de mărfuri depășesc cu 600 
milioane lei realizările anului 1970.

Organele și orga
nizațiile de partid, 
se arată în tele
gramă, 
gătite 
spori 
pentru 
rea în 
a celor mai noi 

cuceriri ale științei și tehnicii, pen
tru creșterea continuă a produc
tivității muncii, reducerea cheltuieli
lor materiale. îmbunătățirea calității 
și obținerea unei eficiente economice 
corespunzătoare importantelor inves
tiții ce vor fi alocate în perioada 
1976—1980.

în numele .celor peste 43 000 de comu
niști. al tutijiror locuitorilor din ju
dețul Ialomița, muncitori, țărani 
cooperatori, intelectuali, 
conducerea partidului, ne dumriea- 
voastră personal, iubite 
Nicolae Ceaușescu. că voiff depune 
toată puterea gîndului si a faptelor 
noastre pentru îndeplinirea exempla
ră a prevederilor Programului parti
dului. pentru transformarea mănoa
sei cîmpii a Bărăganului într-o în
floritoare zonă a otelului si nîinii. a 
hărniciei si rodniciei, adueîndu-ne 
astfel contribuția la ridicarea ne noi 
culmi de prosperitate, de progres și 
civilizație a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Cu deosebită mîndrie si deplină 
satisfacție, comuniștii, toti locuitorii 
județului nostru raportează conduce
rii partidului, dumneavoastră perso
nal. iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu. îndeplinirea sarcinilor 
actualului cincinal la data de 11 oc
tombrie. cu 81, zile mai devreme. 
Acestea sînt faptele noastre prin 
care răspundem chemării dumnea
voastră de a materializa sarcinile 
reieșite din istoricele hotărîri ale 
celui de-al XI-lea Congres al P.C.R., 
pentru continua dezvoltare si înflo
rire a patriei noastre, pentru bună
starea ‘întregului popor,

Aplicînd în 
practică prețioa- 
sele indicații ce 
ni le-ați dat cu 
prilejul vizitelor 
de lucru în jude
țul nostru, orga
nele și organiza
țiile de partid au 
acționat cu spirit de răspundere pen
tru creșterea eficientei economice a 
tuturor unităților din industrie si 
agricultură. Potențialul productiv, 
care în anii acestui cincinal a cres
cut prin punerea în funcțiune a unor 
importante obiective ale industriei 
chimice, construcțiilor de mașini, 
materialelor de construcții, ale indus
triei ușoare si alimentare, a fost su
perior valorificat. Volumul produc
ției globale în 1975 se va dubla fată 
de anul 1970.

Pînă la sfîrșitul acestui an vom 
realiza suplimentar o producție glo
bală de 1.2 miliarde lei. materializată 
în importante cantităti de celuloză 
și hîrtie. utilaje si piese de schimb, 
îngrășăminte chimice, mobilier din 
lemn, confecții, textile, nutrețuri 
combinate, alte produse Industriale 
si bunuri de larg consum.

Succese de seamă au fost obținute 
și în modernizarea agriculturii prin 
extinderea mecanizării, chimizării, a

trei grupuri a cite 210 MW 
electrică la termocentrala 
secția de laminoare pentru 
mijlocii si ușoare, se realizează cu 
succes dezvoltarea șantierului naval, 
unde. în aceste zile, s-a lansat pri
mul cargou din seria celor de 7 500 
tdw. Materializăm, totodată, cu bune 
rezultate, importante obiective eco- ■ 
nomice în agricultură, suprafața iri
gată depășind la sfîrșitul actualului 
cincinal 134 000 hectare, am construit 
peste 10 000 de apartamente pentru 
populația județului, tineretul a bene
ficiat de aproape 5 000 de locuri în 

numărul locurilor în 
creșe cu peste 
600, în grădinițe — 
cu peste 1 300.

Conștienti de 
sarcinile ce ne 
revin, vă rapor
tăm, mult iubite 
și stimate to
varășe Nicolae 

Ceaușescu, în numele comuniștilor, 
al tuturor brăilenilor, că încă de pe 
acum am stabilit un complex și con
cret program de ftiăsuri care să asi
gure un start viguros începutului de 
nouă etapă, să definească hotărît 
opțiunea întregului județ de a fi la 
înălțimea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

Făcindu-ne mesagerii acestei forte, 
vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
acționa cu hotărire si elan revolu
ționar. că vom lua toate măsurile 
care să contribuie Ia realizarea inte
grală a sarcinilor stabilite de Con
gresul al XI-lea al P.C.R.. că nu 
vom precupeți nici un efort, alături 
de întreaga națiune, pentru ridicarea 
României socialiste pe culmile cele 
mai înalte ale progresului si civili
zației comuniste.

cămine, a snorit

COMITETUL JUDEȚEAN 
DE PARTID BRĂILA

12 050 tone oțel 
> laminate fini-

X

energie 
Brăila, 
profile

Producție record 
de îngrășăminte

COMITETUL JUDEȚEAN 
DE PARTID IALOMIȚA

sînt pre- 
și își vor 
eforturile 

introduce- 
producție

țărani 
asigurăm
tovarășe

Omagiu petroliștilor,
de ziua lor

Astăzi este „ZIUA PETROLISTULUI", prilej de evo
care a tradițiilor de luptă revoluționare și a succese
lor obținute de acest harnic și destoinic detașament al 
clasei noastre muncitoare. Conștienți de răspunderea 
ce le revine pentru exploatarea rațională a zăcămin
telor de hidrocarburi, pentru valorificarea superioară 
a țițeiului, colectivele din schelele de foraj-extracție și 
din rafinării muncesc fără preget, cu pricepere și ini
țiativă creatoare pentru realizarea exemplară a pla-

oului pe acest an și a angajamentelor asumate in în
trecere. In primele nouă luni, de pildă, oamenii muncii 
din unitățile industriei extractive de țiței și gaze 
au obținut suplimentar o producție de peste 100 mili
oane lei. Felicitindu-i călduros de ziua lor, urăm pe
troliștilor din schele și rafinării să adauge succeselor 
de pînă acum altele mereu mai mari, aducîndu-și ast
fel o contribuție sporită la înfăptuirea obiectivelor 
prevăzute de Congresul al XI-lea al partidului.

Schela de foraj-extracție 
Brăila nu-i veche, de la în
ființarea el n-a trecut un 
deceniu. Nu sînt nici zece 
ani de cînd echipe de băr
bați — sondori din Prahova, 
Dîmbovița și Buzău — au 
poposit acolo unde altădată 
hălăduiau sărăcia, ciulinii 
și crivățul.

Și iată ce au fost capa
bili, într-un răstimp atît 
de scurt, să înfăptuiască 
acești oameni. în vitrina 
schelei, mărturii sobre ale 
vredniciei 
distincțiile 
rezultatele 
ducție în 
inclusiv ; . . .
dinul Muncii" clasa a Il-a 
pentru ocuparea locului II 
în întrecerea dintre între
prinderile industriale și 
trei diplome de întreprin
dere fruntașă pe ramura 
petrolului ; actualul cinci
nal petroliștii brăileni l-au

colectivului stau 
acordate pentru 
obținute în pro- 
anii 1970—1973 
respectiv, „Or-

îndeplinit încă din 13 no
iembrie 1974, deci în nu
mai 3 ani, 10 luni și 17 
zile ț ceea ce înseamnă că 
pînă la sfîrșitul acestui an, 
din subsolui brăilean, pes
te plan, vor lua calea rafi
năriilor și combinatelor pe
trochimice sute de mii de 
tone de țiței extras, de 
metri cubi de gaze de son
dă, ca să nu mai amintesc, 
decît în treacăt, despre cei 
99 908 m forați, de aseme
nea, peste plan.

Directorului general al 
schelei, ing. State Botez, a- 
ceste rezultate i se par im
portante. După cum impor
tante i se par a fi și altele. 
Anume că, in acest cinci
nal, schela a ridicat o bază 
de aprovizionare la Ianca, 
a creat un grup industrial 
la Oprișenești, a construit 
trei grupuri sociale (blocuri 
de locuințe și cantine), iar 
în 1975 a oferit tinerilor

tn-

din Oprișenești 300 de 
locuri în noul cămin desti
nat nefamiliștilor, altă can
tină, încă 80 de aparta
mente în municipiul Brăi
la ș. a.

Toate acestea sînt, 
tr-adevăr, importante.

Și tot important, de astă- 
dată după opiniile ingine
rilor Ilie Marin, secretarul 
comitetului de partid din 
schelă, și Alexandru Dinu, 
directorul tehnic, ar fi și 
faptul că, an de an în a- 
cest cincinal, s-au menți
nut fruntași în întrecerea 
socialistă 31 de oameni. 
I-am rugat pe cei doi 
să-mi spună numele doar 
a cîțiva. S-au hotărît cu 
greu. Nu-i ușor să alegi 
fruntașii dintre fruntași. 
Iată-i : Vasile Duță, Ion C. 
Albu, Paul I. Enășel, Ion 
Mihăilă, Petre Stroe.

Dar dincolo de important 
există și foarte important...

în unitățile producătoare de 
îngrășăminte chimice pe bază 
de azot de pe’ 'platforma Combi
natului chimic Ișalnița a fost 
realizată cea mai mare produc
ție zilnică din istoria unității — 
3 200 tone uree, azot și nitrocal- 
car. Obținerea acestei producții, 
superioară prevederilor din pro
iecte, are la bază acțiunile între
prinse de muncitorii și tehni
cienii de aici pentru mai buna 
folosire a instalațiilor și menți
nerea unor parametri înalti de 
lucru la toate fabricile.

Suplimentar—55000 
tone cărbune

Colectivul exploatării miniere 
Vulcan, din Valea Jiului, a ex
tras, în fiecare zi de lucru din 
luna octombrie, în medie mai 
mult de 160 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan, majorînd 
astfel la 55 000 tone cantitatea 
de cărbune extrasă și livrată 
unităților beneficiare din țară 
peste prevederile de plan de la 
începutul anului. Cea mai mare 
parte a producției suplimentare 
s-a obținut pe seama creșterii- 
productivității muncii și în con
dițiile reducerii cheltuielilor 
planificate cu peste 3 milioane 
lei. (Agerpres).

Este important cum mun
cesc și ce fel de rezultate 
obțin petroliștii. Superlati
vul absolut — foarte im
portant — este însă altul : 
ce fel de oameni sînt, cum 
se cresc unii pe alții mem
brii detașamentului petro
list al clasei muncitoare ?

Am în față un studiu re
dactat în limba franceză : 
„Rezultatele obținute in 
urma cercetărilor efectuate 
în 1973 și propuneri pentru 
creșterea coeficientului fi
nal 
tor : 
fir.
sene 
și trei 
mân a lucrat printre 
nele și sub arșița Saharei. 
A ocupat acolo cel mai 
înalt post pe care-I putea 
ocupa un străin. Acum, in
ginerul Mircea Zamfir lu
crează din nou acasă, in 
schela brăileană. Ne cu-

de recuperare. Au- 
inginer Mircea Zam- 
Colaborator : Has-
Sahbi". Trei ani 

luni inginerul re
du

noaștem de vreo două de
cenii, așa că ii spun direct :

— Dar pentru noi ai fă
cut un astfel de studiu ?

Răspunsul e pe măsura 
întrebării.

— Tu ce crezi ?!
Recunosc, întrebarea a 

fost superfluă. Comunistul 
Mircea Zamfir n-ar 
tut proceda altfel.

Astfel de oameni 
la școala petrolului 
nesc.

Un episod de-a dreptul 
dramatic mi-1 povestește 
inginerul Vladimir Riziuc, 
șeful serviciului foraj. Are 
părul ca neaua, dar e tinăr 
pentru că lucrează in pe
trol doar... de 37 de ani. 
Autorul a trei invenții și 
12 inovații. Zice :

— Luna trecută, noaptea 
de 23—24 septembrie. La 
„682“ de la Lișcoteanca 
tocmai se terminase un tu- 
baj mai greu. Mai erau de

fi pu-
cresc 

româ-

Timpul patriei — 
timp al poetului

J

săpat în sarmațian încă 27 
de m cînd, Ia zece și jumă
tate seara, sonda a început 
să se „manifeste". Zgomo
tul era asurzitor, coloana 
de noroi urca în înalturi și 
cădea într-o ploaie vîscoa- 
să, obsedantă, atmosferele 
scăpate de sub control își 
tăceau de cap. în mai pu
țin de 4 ore totul a revenit 
la normal.

Asta este lumea petrolu
lui, rapidă, eficientă și uni
tă la greu și la bine. Du
minica trecută am întîlnit 
autobasțulante apartinînd 
schelei de foraj-extracție 
Brăila transportînd porumb, 
îi ajutau pe cooperatorii din 
Plopu și Ianca să-și pună 
recoltele la adăpost. Pen
tru că aceștia sînt petro
liștii : 
roși și 
ce îi

Oricît de modest 
ar fi poetul în ima
ginea pe care și-o 
face despre rostul ar
tei sale (sau, oricit de 
orgolios 1) el nu va 
putea să nu intuiască, 
măcar, presentimen
tul că eternul (care 
poet nu scrie cu gîn- 
dul perenității sale ?) 
este întotdeauna tan
gibil numai în rama 
continuă a lui aici și 
acum.

Pentru noi, românii, 
Poetul, ca imagine e- 
xemplară și ideală, 
este întotdeauna Emi- 
nescu, tocmai 
că este 
sondează 
dine in 
extraordinare ale 
fiefului românesc, 
țelegînd din perspec
tivă interioară, din 
cuprinsul duratei sale 
omenești și trecătoa
re, durata veșnică a 
istoriei noastre pe a- 
cest pămînt. Evident, 
Eminescu și-a depă
șit cu mult epoca ; ge
niul său se înscrie ca 
permanență în 
epocile care 
actualitatea 
sale cuprinde 
timpul și 
spiritualității 
devenind, așa 
spus 
„expresie 
sufletului

Este un 
neclintit . 
dreptul la permanen
ță și-1 cîștigă acel poet 
căruia nu-i este nicio
dată indiferent timpul 
in care trăiește; și E- 
minescu e supremul 
nostru ideal, căci in
tensitatea cu care el 
și-a trăit durata indi
viduală, ca și aceea 
istorică și a fost mis
tuit de întrebările gra
ve asupra existenței 
i-au conferit nimbul

pentru 
geniul care 
cel mai a- 
profunzimile 

su
in-

toate 
urmează, 

poeziei 
întreg 

spațiul 
noastre, 
cum a 

Iorga, 
a

Nicolae 
integrală 

românesc", 
adevăr de 
faptul că

ageri, drepți, gene- 
sensibiii la tot ce°a 

înconjoară.
Mircea BUNEA

geniului. Dimensiu
nea permanenței poe
tului e dată, ca vir
tualitate, în durata 
concretă în care se 
naște și trăiește ; ra
portul cu epoca sa, cu 
timpul său este un 
factor determinant al 
actualizării sau reali
zării acestei virtuali
tăți deosebit de pre
țioase. A trăi cu pro
fundă intensitate și o- 
nestitate realitatea 
complexă a acestui ra
port și a căuta să-i dai

însemnări de 
Cezar BALTAG

expresie personală în 
propria ta operă este, 
fără îndoială, modul 
specific al scriitorului 
de a-și oglindi con
știința în arta sa, de 
a-și cinsti datoria față 
de patrie și limbă, 
față de rădăcinile spi
ritului și valorilor na
ționale.

Există o realitate 
fundamentală a orică
rei creații : ea este 
aspirația spre un ze
nit al valorii, spre fru
mos. Setea autodepă- 
șirii, aspirație a con
textului nostru istoric 
de azi, își găsește o 
corespondență semni
ficativă in eforturile 
căutătorilor de frumu
seți literare. Așa cum 
de multe ori poeții au 
arătat, 
hrănește și un timp 
etern al poeziei. Poe
tul, creatorul de va
lori spirituale nutreș
te nespusă dragoste și 
respect pentru 
care, la rîndul 
creează valorile mate
riale (devenite morale

evenimentul

cei 
lor,

și spirituale, ele înse
le, prin însăși dialec
tica creației) într-o 
aspirație comună a 
pasiunii pentru auto- 
depășire. Recunoaș
tem o corespondență 
care ține de esența 
lucrurilor între efor
tul de împlinire al ță
rii și aspirația poeziei 
spre valorile pe care 
le merită spiritualita
tea și cultura româ
nească, de strălucită 
tradiție.

Timpul, durata ime
diată, capătă, în poe
zia bună, valență lă
untrică, devine intrin
sec acesteia ; în clipă, 
poetul adevărat știe 
întotdeauna să audă 
glasurile pămintului, 
cele din veac, ureînd 
către noi și mergînd 
către viitorime. Este 
ceea ce recunoaștem 
în poezia atît de va
loroasă a unor autori 
de prestigiu, din toa
te vîrstele, din pleia
da lirică a României 
contemporane, carac
terizată prin bogăția 
și varietatea de mo
duri de a încorpo
ra realul și datele 
timpului nostru socia
list în sinteze lirice 
pline de personalitate, 
in firul unei străluci
te tradiții poetice. în
țelegem prin 
nu numai o 
de situare, ci 
de valoare și 
tență. Căci 
ca poeți în măsura în 
care ne sprijinim pe 
propriul nostru timp 
interior — componen
tă a timpului patriei 
— pe propria noas
tră inimă.

Răspunderea poe
tului față de timpul 
?ău este o răspundere 
care nu se termină 
niciodată, în cursul 
vieții.

aceasta 
judecată 
și una 

de exis- 
existăm
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FAPTUL
DIVERS
Din oră 
în oră

Nu de mult, tot in . rubrica 
noastră, cu titlul „Apartament 
electronizat", eloțjiam pasiunea 
pentru electronică a tinărului 
inginer mecanic brăilean Victor 
Ionescu. Ni se anunță o nouă 
realizare a aceluiași talentat și 
entuziast inginer. Împreună cu 
un prieten. Constantin Mitică, 
inginerul a conceput și a mon
tat, pe coloana de radioficare a 
municipiului, din Piața Lenin, 
o instalație ingenioasă care di
fuzează automat, la fiecare oră 
exactă, primele acorduri din 
„Rapsodia română" de George 
Enescu. Aceleași semnale mu
zicale vor putea fi ascultate in 
curind și din difuzoarele ce se 
vor monta pe strada Republicii, 
una din cele mai vechi și mai 
frumoase artere ale Brăilei.

Surprize 
florale

Cercetînd cu atenție flora din 
zona comunei Broșteni (Sucea
va), inginerul Taras Seghedin, 
președintele consiliului județean 
pentru ocrotirea naturii, a făcut 
două descoperiri care au stirnit 
un viu interes în rîndul bota- 
niștilor — și nu numai al lor. 
Pe pîrîul Bradul, din satul Dîr- 
moxa, într-o pădure deasă și 
întunecată de molid, el a des
coperit o floare rară din familia 
orhideelor — „papucul doam
nei". Pe un alt pîrîu, Barnar, o 
nouă surpriză : așa-numita „sal
ba pitică", declarată monument 
al naturii.

Pe linia 26
trecute, in clipa în care 
intr-o curbă pe Șoseaua 
cel Mare, coif cu 

Lizeanu. un tramvai de 
26 a 

de

RECOL TAREA Șl iNSĂMlNȚĂRILE
încheierea primei decade a lu

nii octombrie a marcat un succes 
de seamă obținut de oamenii 
muncii din agricultură : strînge- 
rea recoltei de porumb de pe două 
milioane de hectare. Față de anul 
trecut, la aceeași dată, culesul po
rumbului este mai avansat cu 
1 252 000 hectare. Desigur, in acest 
an porumbul a aiuns la maturi
tate mai repede. îndeosebi in zo
nele sudice ale țării, iar factorul 
hotărîtor în grăbirea lucrărilor de 
recoltare l-a constituit aplicarea 
măsurilor stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la organizarea si des
fășurarea campaniei agricole de 
toamnă. Analizind rezultatele ob
ținute la strîngerea recoltei și 
însămînțări, comandamentul cen
tral a formulat concluzia că, 
fn majoritatea județelor, coman
damentele locale, conducerile de 
unități au acționat pentru folo
sirea deplină a mijloacelor meca
nice și a forței de muncă la recol
tarea culturilor de toamnă, îndeo
sebi a porumbului, transportul și 
depozitarea recoltei, pregătirea te
renului și însămînțarea griu
lui. Totodată, comandamentul 
central a precizat sarcinile ime
diate care stau în fața oamenilor 
muncii din agricultură, a comanda
mentelor locale, a stabilit măsuri 
concrete prin aplicarea cărora să 
se asigure încheierea recoltatului 
și a însămînțărilor pînă cel tîrziu 
la 20 octombrie.

Evoluția vremii.După cîte' 
va luni fără precipitații, de ieri plouă 
abundent in toată țara. La început, 
ploile au cuprins Banatul, Oltenia, 
Muntenia, iar în cursul zilei s-au
extins și în Moldova. Din datele

furnizate de Institutul de meteoro
logie și hidrologie rezultă că, în 
multe locuri, cantitatea de apă re
zultată din ploi a însumat 10—15 
litri pe metrul pătrat. Ca urmare, 
au fost create condiții ca solul să 
se umezească pînă la adîncimea la 
care se face arătura. Există posi
bilitatea ca, după încetarea ploilor, 
temperatura să scadă, iar noaptea 
să cadă brumă. De aceea, toate lu
crările agricole de sezon trebuie e- 
xecutate ținîndu-se seama de con
dițiile noi care au fost create ca 
urmare a ultimelor ploi.

Porumbula mal rămas de r«- 
coltat de pe o suprafață de 400 000 
hectare. Se impune ca lucrările să 
fie intensificate îndeosebi în între
prinderile agricole de stat din ju
dețele Arad, Bihor, Constanța, Bo
toșani, Vrancea, precum și în coope
rativele agricole din județele Con
stanța, Bihor, Arad, Timiș, Galați și 
Caraș-Severin. în cooperativele agri
cole din județul Constanța, la 10 
octombrie mai erau 30 000 hectare 
cu porumb de pe care nu s-a strîns 
recolta, iar în județele Bihor și Ga
lați — aproximativ cîte 20 000 hec
tare. Există condiții ca pînă la sfîr- 
șitul săptămînii viitoare să se în
cheie recoltatul porumbului în toată 
țara.

Sfecla de zahărs areco]tat- 
In general, potrivit graficelor întoc
mite, suprafețele de pe care s-a 
strî.is producția reprezentînd 38 la 
sută din cele cultivate. Pe cîmp se 
găsesc incă 122 000 tone de rădăcini 
care au fost scoase din pămînt, dar 
nu au fost transportate. întrucit 
temperatura a scăzut simțitor, cen
trala de specialitate a recomandat 
să se treacă la însilozarea sfeclei

de zahăr, ceea ce presupune si in
tensificarea lucrărilor de recoltare 
Si transport

Fructele, strugurii, legu
mele. ^eco'tatuI merelor se apro
pie de sfîrșit, dar se înregistrează u- 
nele întîrzieri Ia transportul lor din 
livezi. Termenul limită pentru în
cheierea culesului merelor este 15 oc
tombrie; este necesar să se urgenteze 
transportul și depozitarea lor pen
tru iarnă. Culesul strugurilor s-a 
făcut pe 92 la sută din suprafețele 
de vii deținute de I.A.S. și coope
rativele agricole ; în județele cu 
podgorii mari — Prahova, Iași, 
Tulcea, Vrancea etc. — recoltarea 
s-a încheiat sau se apropie de sfîr
șit. în grădinile de legume conti
nuă să existe cantități mari de pro
duse. în județele Brăila, Constanța, 
Ialomița, Ilfov, Bihor, Buzău se 
recoltează și livrează Z'lnic 300—500 
tone legume. Întrucît pericolul bru
melor este iminent, trebuie acțio
nat energic pentru a strînge din 
grădini toate cantitățile de roșii, 
ardei, fasole verde, castraveți etc.

Transportul și livrarea 
produselor la bazele de 
recepție *ndeose^' a porum
bului, trebuie intensificate în toa
te județele. Se menține încă 
un decalaj mare între producția de 
porumb recoltată și cantitățile li
vrate la bazele de recepție, în
deosebi în județele Dolj, Ialomi
ța, Ilfov, Brăila, Constanta, 
Mehedinți. Această situație se da- 
toreste faptului că. în multe uni
tăți. porumbul este așezat provizo
riu în grămezi, de unde trebuie în
cărcat a doua oară pentru a fi

transportat si livrat. In loc să fie 
expediat direct din cîmp la bazele 
de recepție. întrucît plouă în a- 
proape toată tara, trebuie luate mă
suri pentru adăpostirea în cele mai 
bune condiții a porumbului si a 
altor produse. Centrala de valori
ficare a cerealelor a procurat can
tități însemnate de folii de polie
tilenă si carton necesare acoperirii 
porumbului. Se impune ca imediat 
să se treacă la așezarea lor peste 
pătule si arioaie. astfel îneît să se 
prevină orice pierderi cauzate de 
umiditate.

însămîhțările de toamnă 
au fost efectuate pe 60 la sută din su
prafețele prevăzute in cooperativele 
agricole și 45 la sută în întreprin
derile agricole de stat. Pînă acum, 
lucrările de pregătire a terenului 
s-au făcut în condiții grele, deter
minate de lipsa apei din sol. Ploile au 
asigurat umezirea stratului arabil, 
astfel îneît ritmul de lucru la pre
gătirea terenului și semănat poate 
creste simțitor. Ministerul de re
sort a recomandat ca de acum 
înainte, pe măsură ce solul se ume
zește. terenul să se lucreze în 
prealabil cu discul, iar apoi să con
tinue arăturile, asigurîndu-se astfel 
un bun pat germinativ. Timpul îna
intat obligă la măsuri ferme pen
tru intensificarea semănatului griu
lui. astfel îneît această lucrare să 
se încheie pînă cel tîrziu la 20 oc
tombrie.

Intrăm, așadar. într-o săptămînă 
hotărîtoare pentru încheierea recol
tatului și a însămînțărilor. De a- 
ceea, comandamentele locale au da
toria ca în continuare să acționeze 
energic pentru ca în zilele urmă
toare să se muncească bine în toate

SĂNĂTATE
prin cumpătare în regimul

Căminele pentru tineri 
și tinerii din cămine

Zilele 
a ajuns 
Ștefan 
strada 
pe linia 26 a părăsit, deo
dată, șina de rulare și s-a 
rotit cu 180 de grade. In traiec
toria sa, tramvaiul a izbit un 
stilp de iluminat, apoi un co
pac... Din cauza izbiturilor, 14 
persoane aflate in tramvai au 
fost ușor rănite (nu au fost ne
cesare spitalizări), iar alte pa
tru, intre care și vatmanul, au 
fost internate și se află sub în
grijire medicală. Din cercetările 
organelor de miliție rezultă că 
vina o poartă vatmanul (Florea 
Mecla, un tinăr de 22 de ani, 
proaspăt in meserie, cu permis 
de conducere luat abia de o 
lună), care nu a redus viteza 
intrarea in curbă. pliu .i dki V ' -

Aviz 
amatorilor

la

de viată si
4 5

O amplă investigație întreprinsă 
de-a lungul a nouă ani de către spe
cialiști ai Institutului național de 
geriatrie și gerontologie din Bucu
rești, în rîndul unui număr de 15 000 
de persoane în vîrstă de 85 de ani și 
peste, din diferite zone ale tării, a 
relevat printre altele că cei mai multi 
dintre longevivi s-au născut din pă
rinți tineri, au beneficiat In perioada 
de formare ca oameni de un cadru 
familial organizat, al cărui principiu 
de bază a fost munca. După cum s-a 
desprins din aceste investigații, unul 
din factorii determinant! ai longevi
tății este un anume tip de familie, 
care presupune un regim de viață or
ganizat, cu tradiții și obiceiuri sănă
toase privind munca, odihna, modul 
de alimentație, toate concurînd la 
crearea unui mediu favorabil dezvol
tării echilibrate. Referitor la regimul 
lor alimentar familial, s-a dovedit că 
acesta se caracteriza prin moderație 
și simplitate, mesele fiind luate la 
ore regulate, de către toți membrii 
familiei.

Pornind de la aceste concluzii, 
prof. dr. docent FLORIAN MANDA- 
CHE, directorul clinicii de chirurgie 
din spitalul Brîn- 
covenesc, a adău
gat :

— Din păcate, 
acest mod de via
tă considerat de multi „patriarhal" a 
început să fie tot mai mult înlocuit 
cu așa-zisele obișnuințe ale omului 
modern. Consecința ? O recentă și în
grijorătoare statistică arată că ulce
rele de stomac și, în special, cance- 
rele de intestin sînt de zece ori mai 
frecvent întîlnițe în America și Eu
ropa decît în restul continentelor. 
Este un fapt stabilit statistic. în toate 
zonele lumii, că oricît de simplă ar fi 
mîncarea, dacă se servește intr-un 
cadru de relaxare, de bună dispozi
ție, este mai sănătoasă decît un me
niu foarte încărcat, ingerat în grabă, 
în stare de tensiune și nervozitate. 
Orice emoție în timpul mesei este 
nocivă ; prin urmare trebuie să pre
venim discuțiile neplăcute, să asigu
răm o atmosferă senină, de bună dis
poziție. Copilul nu trebuie pedepsit 
în timpul mesei, pentru a nu-i crea 
o stare care să-i tulbure digestia. 
Foarte nocivă este practica de a vi
ziona în timpul mesei filme la tele
vizor sau de a asculta emisiuni care 
produc o încordare nervoasă, stări de 
tensiune ș.a.. întrucît acestea au o 
acțiune inhibitorie asupra proceselor 
digestive. Grija părintească nu în
seamnă supraalimentație. ci asigura
rea unei atmosfere familiale de li
niște deplină, de calm, de voie bună, 
concomitent cu un regim alimentar 
adecvat.

— Reținem că încă din copilă
rie, din tinerețe trebuie forma
tă obișnuința de a minca rațio
nal, cumpătat și echilibrat.

— Da, cu atît mai mult cu cît, fn 
ultimii 20 de ani, frecvența cancere- 
lor de intestin a crescut în lume con
siderabil, fiind (după cancerul plămi- 
nilor) a doua cauză de mortalitate 
prin cancer. Or, se știe că această 
boală gravă se datorează alimentației 
nepotrivite, neechilibrate și perma
nentizării unor stări de stress. An
chete epidemiologice efectuate în lu
mea întreagă, în rîndul a zeci și sute 
de mii de persoane, au evidențiat că 
o serie de tulburări funcționale și boli 
ale intestinului — între care colitele 
ulceroase, hemoragice, polipii, poli- 
poza, tumorile ș.a. — sînt de zece ori 
mai puțin frecvente la populația care 
se hrănește cu alimente naturale, 
decit în rindul celor de la oraș, mai 
ales din țările cu un nivel industrial 
ridicat, unde predomină poluarea 
prin ingredienți chimici alimentari și 
stressul psihic.

— Unele din aceste boli sînt 
legate de tipul modern de ali
mentație.

alimentație »
— Intr-adevăr. Două exemple sînt 

concludente. Plinea integrală, așa 
cum se consuma la sfîrșitul secolului 
trecut, conținea grăuntele de griu în 
întregime, cu tărîțe, ceea ce permitea 
o digestie sănătoasă, completă a ali
mentelor ingerate. în zilele noastre, o 
pîine integrală conține circa 1.5 gr de 
celuloză la suta de grame, iar la Pli
nea albă această proporție scade pînă 
la 0,30 grame. Dar în timp ce consu
mul de celuloză a fost redus, s-a du
blat consumul de zahăr rafinat. în
locuirea alimentelor bogate în celu
loză prin zaharuri determină o modi
ficare a echilibrului microbian la 
nivelul intestinului, cu consecințe 
mai mult sau mai puțin grave. în 
funcție de operativitatea cu care se 
iau măsuri (fie că este vorba de un 
simplu regim alimentar, de trata
ment ori de intervenție chirurgicală). 
Aș atrage atenția că două treimi din 
victimele cancerului de intestin au 
peste 50 de ani (atît la femei, cît și la 
bărbați), fiind vechi suferinzi de co
lite ulceroase și hemoragice. de po
lipi ș.a. — provocate de un regim 
alimentar neadecvat — și care din 
vina lor nu au fost tratați la timp.

Cei mai mulți 
dintre pacienți 
recunosc că dimi
neața iau în fugă 
o cafea, apoi,

nervoși, fumează țigară de la , ți
gară și „gustă" cîte ceva : masa de 
prînz o îndepărtează către seară, cînd, 
așezați în fața televizorului, mănîncă 
absenți, cu ochii la program. Lucrul 
cel mai grav este că nu consultă 
medicul încă de la primele tulburări. 
Or, boala depistată în stadiul inci
pient este pe jumătate vindecată.

— Ce măsuri concrete reco
mandați pentru prevenirea a- 
cestor boli ?

— Putem afirma cu certitudine că 
prevenirea acestor boli este posibilă, 
prin măsuri pe cit de simple, pe atît 
de eficace. în funcție de regimul ali
mentar și de viață al fiecăruia, de 
starea lui de sănătate, este bine să se 
consume în special produse naturale, 
redueîndu-se corespunzător cele con
servate. pîine integrală (secară, nea
gră) sau cel mult intermediară. Ca 
mod de viață, se impune o severă 
autoeducare pentru evitarea situa
țiilor de încordare in general și de 
suprasolicitare în timpul mesei sau 
imediat după mese. Ca urmare a 
„ciocnirii" dintre inhibiția produsă de 
factorul nervos și excitația locală de
terminată de aliment la . nivelul or
ganelor digestive, apar dereglări, tul
burări In fiziologia digestiei, iar cu 
timpul distonii, colite, ulcerații, po
lipi sau chiar boli mult mai grave, 
între care cancerele.

Este adevărat că, în prezent, chiar 
șl în asemenea cazuri se intervine cu 
succes (de pildă, în stadiul incipient, 
93 la sută din cancerele de intestin 
sînt vindecabile) — și aceasta datorită 
progreselor înregistrate atît in cer
cetarea fundamentală, cit și în cea 
experimentală de către școala română 
de chirurgie, de veche tradiție știin
țifică; . progrese - apreciate în mod 
deosebit de reputați specialiști din 
lume, care ne-au vizitat recent țara, 
cu prilejul Congresului international 
de chirurgia abdomenului. La ora ac
tuală, actul operator dă posibilitatea 
salvării vietiî pacientului, restabilirii 
Iui psihice și sociale, în așa fel incit 
să fie redat societății și familiei ca un 
om apt de a duce o viață normală și 
activă. Dar tot atît de adevărat este 
că depinde de fiecare dintre noi. de 
modul în care ne facem educația, 
nouă și copiilor, pentru a păși în ca
binetul medicului nu ca pacient, ci 
pentru verificarea stării de sănătate, 
act pe care îl consider ca un atribut 
al omului civilizat, asigurat in mod 
gratuit de statul nostru.

Elena MANTU

Serviciile 
pentru populație ale 
meșteșugarilor ieșeni
Cooperația meșteșugărească ie

șeană. care-are peste 1 000 de 
unități de producție și de pres
tări de servicii amplasate în toa
te cartierele Iașiului si Pasca- 
niului. la Hîrlău și Tg. Frumos, 
precum și în numeroase sate ale 
județului, stă Ia dispoziția cetă
țenilor cu aproape 90 de activități 
diferite. în ultima vreme au fost 
date în folosință complexe meș
teșugărești în noile blocuri de la 
Podu-Roș. unde cetățenii din a- 
ceastă parte a Iașiului tsi pot 
repara acum televizoare și obi
ecte de uz casnic. își pot cum
păra mobilă cu plata în rate etc. 
Un alt complex s-a deschis pe 
strada Socola. unde funcționează 
croitorii pentru bărbați si femei, 
ateliere de reparat și de coman
dă încălțăminte, frizerie-coafură 
și alte servicii. Și la parterul 
multor blocuri din cartierul nou 
Alexandru cel Bun s-au mal 
deschis unități asemănătoare, iar 
în celelalte orașe și într-o serie 
de comune ale județului s-a ex
tins activitatea de reparații ra
dio și televizoare. Meseriașii de 
la cele două unități „auto-ser- 
vice" (situate în strada Păcurari 
și în Piața Unirii) efectuează 
tot felul de reparații, avînd la 
dispoziție și aparate de mare 
precizie pentru verificările auto
vehiculelor. (Manole Corcaci).

— Repede 1 Mai e o oră si ne 
prinde din urmă schimbul trei...

— Ceaiul e gata. Astăzi, meșterul 
n-are voie să intre în atelier înaintea 
noastră 1

...Dialog in blocul turn de pe stra
da Sebastian din București. De citeva 
luni s-au mutat în el aproape 300 de 
locatari. Timp scurt, dar, pentru fie
care dintre ei. marcat de evenimente 
mari : „Am început să-mi depășesc 
norma" ; „Șeful de echipă mi-a încre
dințat o lucrare de categoria a pa
tra" ; „Am absolvit cursul de per
fecționare" ; „M-am înscris la li
ceu"...

Dominînd. deocamdată, solitar un 
întreg cartier, blocul, a cărui existen
tă nici nu poate fi concepută fără in
tima lui legătură cu uzina, este un 
cămin al tinerilor muncitori de la 
„Vulcan";'-Adevărata -acasă- părinteas- 
că" a întreprinderii, cum îl numea- *- 
sugestiv uți muncitor mai veghi. dimut 
secția cazangerie, el oferă tinerilor 
săi locatari nu numai condiții opti
me de locuit, ci și un climat favora
bil integrării și afirmării lor profe
sionale, formării lor ca oameni cu o 
înaltă conștiință muncitorească.

îh ultimii ani, pe lîngă tot mai 
multe întreprinderi bucureștene, ca
expresie a grijii partidului fată de
tinerele generații de muncitori, au
apărut asemenea case, la a căror con
strucție au înțeles să-și aducă o în
semnată contribuție înșiși viitorii lor 
locatari. Desfășurată sub conducerea 
nemijlocită a organizațiilor de partid, 
acțiunea de construire a căminelor 
muncitorești a dobindit rezultate re
marcabile : la sfirșitul acestui an ca
pacitatea întregii rețele de edificii cu 
o astfel de destinație, ridicate, de re
gulă, in imediata apropiere a princi
palelor platforme industriale, va 
ajunge la 50 000 locuri. 37 000 dintre 
ele fiind realizate în perioada actua
lului cincinal. O zestre locativă con
siderabilă. care a necesitat din par
tea întreprinderilor bucureștene alo
carea unor importante fonduri mate
riale. realizată intr-un timp atît de 
scurt printr-o amplă mobilizare a tu
turor forțelor disponibile din între
prinderi și, așa cum spuneam, in 
primul rind a tineretului. Mobilizați 
de organizațiile U.T.C., în numeroase 
locuri, tineri muncitori, ajutați de 
meseriași cu experiență au for
mat brigăzi de lucru complexe care, 
muncind fără răgaz în timpul lor li
ber, au preluat practic aproape toate 
lucrările, începînd de la organizarea 
șantierelor și pînă la finisaj.

Firește, o asemenea constatare este 
valabilă și pentru construcțiile de 
cămine prevăzute să fie realizate in 
acest an. Așa se și explică faptul că. 
pînă în prezent, au fost date in folo
sință o serie de cămine insumînd 
8 735 locuri, din cele 12 000 planifi
cate. la a căror construcție tinerii . 
muncitori din întreprinderi ca „Elec- 
troaparatai", „Vulcan". „Tricodava". 
I.T.B., I.M.M.R. Triaj, I.M.M.R. „Gri-

vița roșie". Centrala de construcții 
montaj ș.a.. au efectuat peste 400 000 
ore de muncă patriotică. De aseme
nea, o bună parte din celelalte 20 de 
cămine cu circa 3 300 de locuri se află 
in stadii avansate. Se estimează că 
în această lună vor mai fi date în fo
losință încă 1 000 de locuri. Și poate 
că numărul acestora ar fi fost încă de

construcția propriu-zisă a acestor 
edificii, ci trebuie să se regăsească în
deosebi în creșterea contribuției vie
ții de cămin Ia formarea și educarea 
comunistă a tinerelor generații de 
muncitori. Din acest unghi de vede
re, inițiativele menite să asigure 
buna întreținere și gospodărire a a- 
cestor cămine, folosirea judicioasă a 
bazei lor materiale pentru ca tinerii 
să-și petreacă In mod plăcut și util 
timpul liber pot fi la fel de impor
tante ca investiția în sine.

— Cu cîteva luni în urmă, Comitetul 
municipal U.T.C. a organizat un raid 
cu aparatul de filmat prin căminele 
tinerilor încă necăsătoriți. Pe baza 
constatărilor făcute cu acest prilej a 
avut loc apoi o amplă dezbate
re cu toți factorii implicați tn 
gospodărirea lor. dezbatere care a 
constituit punctul de pornire a ri
nei ample acțiuni de Înfrumu
sețare a căminelor cu participa
rea tinerilor lor locatari. Drept ur
mare, tn multe cămine gospodărite de 
tineri s-au găsit soluții de sporire a 
confortului, s-au creat condiții pentru 
desfășurarea unei susținute activități 
cultural-sportive de masă — cu alte 
cuvinte, cu un plus de interes, ace
leași cămine au devenit parcă mai 
primitoare, mai ospitaliere. O dovadă 
că spiritul gospodăresc este și trebuie 
să fie un atribut al ’tinereții. Dar să 
nu uităm că, în același timp,' el tre
buie să fie cultivat cu răbdare și per
severență de către cei ce-i îndrumă 
pe tineri la locurile lor de muncă, 
astfel îneît activitatea educativă in- 
cepută in Întreprindere să fie conti
nuată și desăvirșită chiar Ia ei acasă.

D. T1RCOB

0 lăudabilă acțiune privind 
construirea și gospodărirea 

locuințelor puse de stat 
la dispoziția tinerilor 

încă necăsătoriți
.—i——————**
fi. .larruițotoT oz.er
pe acum mult mai mare,'dacă s-ar H- 
procedat așa pe tpăte șantierele. De 
aceea, unele rămineri în urmă, cum 
sînt cele de la căminele Trustului de 
construcții al M.A.I.A., întreprinde
rii de reparații auto Oltenița și 
„Automecanica", dincolo de motivele 
invocate, mai mult sau 'mai puțin o- 
biective, sînt o consecință a unei or
ganizări defectuoase a muncii pe șan
tiere. Asemenea neajunsuri se cer 
rapid înlăturate, pentru a nu afecta 
darea in folosință la termenele pre
văzute a căminelor respective.

încadrîndu-se în acțiunea complexă 
de pregătire a forței de muncă in 
consens cu cerințele de perspectivă 
ale producției, preocuparea pentru a 
asigura tinerilor condiții optime de 
locuit nu se limitează însă numai la

dedin viță 
dat în viața 
un butuc de 
din munici- 
își transfor

maseră casele, în aceste zile, în 
veritabile puncte de... vinifica- 
ție. După ce au început să „dis
loce" lăzile cu struguri de la u- 
nitățile întreprinderii de legu
me și fructe, ei au dat iama 
prin magazine după zahăr. La 

’ un singur control inopinat efec
tuat de lucrători ai miliției mu
nicipiului Piatra Neamț, au fost 
depistați și confiscați 7 000 li
tri de vin fabricat pe bază de... 
apă și zahăr. Strugurii foloseau 
numai pentru... culoare. O pre
cizare : tot lichidul respectiv, 
numit impropriu „vin", era des
tinat comercializării la preț de 
speculă. Sîntem în măsură să 
anunțăm că asemenea controa
le vor mai avea loc și in alte 
părți.

Un tată... 
flotant

Gheorghe Roșu are 27 de ani 
și e de meserie sudor. In timp 
ce lucra pe unul din șantierele 

■ • ___ a
o fată din comuna 

Promițindu-i marea 
__ ; ' j ia 

de soție, devine tatăl unui copil 
care-i poartă numele și pentru 
întreținerea căruia instanța l-a 
obligat la o pensie lunară de 200 
lei. După o vreme, cunoaște o 
altă fată. Promițindu-i și ei ci- 
te-n lună și-n stele, dar mai 
ales c-o iă de soție, a devenit 
din nou tatăl unui copil, drept 
care instanța il obligă la. incă 
200 lei pensie lunară de între
ținere. De la un timp, „candida
tul la însurătoare" (dar incă 
neînsurat), tată a doi copii, a 
dispărut din lași fără urmă, 
spre a nu mai fi urmărit pen
tru cele două obligații. Nu-i ex
clus să fi cunoscut o altă fată, 
căreia să-i promită verzi și us
cate, dar mai ales... s-o ia de 
soție... Cine poate da relații des
pre acest tată... flotant, e rugat 
să anunțe organele de miliție.

Deși nu se trag 
podgoreni și n-au 
lor cu săpâliga la 
vie, unii cetățeni 
piui Piatra Neamț

Trustului de construcții Iași, 
cunoscut 
Dumești.
cu sarea, dar mai ales că o

Carnet cultural
FESTIVALUL CĂRȚII 

ROMÂNEȘTI
Festivalul cărții românești a 

debutat în județul Timiș cu o 
bogată suită de manifestări, Ia 
care au participat mn de oameni 
ai muncii — români, germani, 
maghiari, sîrbi și de alte na
ționalități. în aula Universității 
din Timișoara a avut loc o în- 
tîlnire a scriitorilor Marin Preda 
și Cezar Ivănescu cu cititorii lor 
timișoreni, prilej de abordare ■ 
unor aspecte ținînd de preocu
pările actuale și de perspectivă 
ale scriitorilor. Expozițiile „Car-

tea românească" și „Romanul 
românesc contemporan", deschi
se la librăria „Eminescu" din 
Timișoara și la biblioteca oră
șenească din Jimbolia, montajul 
de versuri „Partid iubit, te 
cîntă țara" și medalionul literar 
„Șt. O. Iosif", organizat în o- 
rașele Sînnicolaul Mare, Buziaș 
și Lugoj, au completat șirul ac
țiunilor. (Cezar Ioana).

„CIBINIUM 75"

Pe lîngă numeroasele specta
cole folclorice muzical-coregra- 
fice prezentate de formații de

amatori sau profesioniste sibie- 
ne in 13 localități din județ, 
programul ultimelor zile a adus 
în prim-plan și alte interesante 
manifestări. Printre acestea no
tăm un simpozion cu tema „Pro
blemele actuale ale culegerii și 
valorificării folclorului muzical", 
cu participarea unor muzicologi 
și folcloriști din București, Cluj- 
Napoca, Brașov și Sibiu, pre
zentarea in Sala barocă a mu
zeului Brukenthal a „familiei 
viodelor — noi instrumente de 
coarde" de către prof. Ion Telu, 
autorul invenției. De asemenea, 
la Casa armatei din Sibiu au 
fost inaugurate expoziția de 
cărți, discuri, filatelie și ex-li- 
brisuri, organizată de biblioteca 
„Astra" și Asociația filateliști- 
lor, și expoziția artiștilor plas
tici amatori. (Nicolae Brujan).

COLOCVII 
PE TEME EXTERNE

în sala „Arta" din Deva a 
avut loc un colocviu de poli
tică externă cu tema : „Româ
nia socialistă pe noi trepte ale 
prestigiului statornicit in rîndul 
popoarelor lumii". Participanții 
la această acțiune — propagan
diști, cadre din activul de partid 
și de stat și ale organizației 
de tineret, din conducerea uni
tăților economice — au ascultat 
expunerea prof. univ. dr. docent 
Edwin Glasser, expunere care 
avea să fie prezentată, cu o 
audiență la fel de largă, și 
în orașul Brad. (Sabin Ionescu).

CALENDAR EROIC
Tn colaborare cu Muzeul Brăi

lei și cu Arhivele Statului 
Brăila, consiliul județean al

organizației pionierilor a de
clanșat ciclul de acțiuni „Ca
lendarul eroic", dedicat evocării 
luptei pentru independență a 
poporului român. Acțiunea va 
continua pînă în preajma ani
versării a 100 de ani . de la 
războiul de independență din 
1877. în cadrul acțiunilor au loc 
întilniri cu veterani, cu acti
viști de partid și de stat, 
istorici, vizite la monumente 
si locuri cu semnificație isto
rică. De asemenea. în cadrul 
cercurilor pionierești de artă 
plastică, Ia cenaclurile și cercu
rile literare vor fi create lu
crări pe teme evocatoare ale 
luptei de veacuri a poporului 
român pentru independentă și 
libertate națională. (Mircea Bu- 
nea).

* • •

Parfumul, cățelul 
și doamna...

Cînd 
ciobanul 
doarme

Blîndă zi de toamnă, cu blîn- 
de mioare și cu un cioban som
noros din, cale-afară. Mai exact, 
turma de oi a cooperativei a- 
gricole de producție din Cră- 
ciunelu de Jos (Alba) păștea in 
lunca Tăului. Ziua in amiaza 
mare, pe ciobanul Emil Ciontea 
l-a toropit un somn adine, cu 
vise plăcute. Cînd s-a trezit, 
s-a luat cu mîinile de cap. Nu 
mai puțin de 17 oi, care păscu- 
seră, nesupravegheate, pe linia 
ferată Blaj—Teiuș, au fost sur
prinse de un mărfar. A început 
întocmirea notei de plată...

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli'

Mare a fost surpriza revizorilor la contro
lul gestiunii in unitatea de „Mercerie-par- 
fumerie" din bd. 1 Mai 193 cînd au con
statat că în magazin se găsesc cu peste 1 500 
mai multe flacoane cu apă de colonie decit 
arătau actele. Dar surpriza cea mare abia 
urma : recunoscind că a introdus ilegal in 
unitate o cantitate mare de asemenea arti
cole. gestionara Venturia Medrea n-a putut 
da o explicație exactă asupra provenienței 
lor :

— Mi le-a oferit. Ia un preț acceptabil, o 
doamnă. Nu știu cum o cheamă, n-a vrut 
să-mi spună. Știu doar că venea intr-un 
autoturism în care plimba o splendoare de 
cățel alb...

Cercetările au descoperit că enigmatica 
doamnă mai oferise produse cosmetice și 
altor gestionari. Dar nici un alt indiciu. Sin
gurul ei „semn particular" rămînea cățelul... 
„Atunci — și-au spus anchetatorii — să 
căutăm cățelul !“ Și iată că un medic vete
rinar și-a amintit că a avut printre „pa- 
cienți" un cățel alb, mic și drăgălaș, adus cu 
automobilul la consultații periodice de către 
o doamnă... Numele stăpînei era trecut in 
registrul de consultații : Caterina Andreescu,< —____

al cărei soț. Barbu-Demostene Andreescu, 
era șofer la întreprinderea de produse cos
metice „Miraj". Un control efectuat asupra 
autovehiculului condus de B.D.A.. In timp 
ce ieșea pe poarta Întreprinderii, și altul la 
domiciliu, au lămurit lucrurile pe deplin. 
Timp de doi ani, B.D.A. a sustras din incin
ta întreprinderii și a „valorificat" prin in
termediul soției (după procedeul arătat) 
mărfuri in valoare de peste 60 000 Iei.

— N-am știut că sînt furate, credeam că 
soțul mi le aducea cadou, a încercat o ulti
mă dar iluzorie apărare... doamna cu că
țelul.

Misterul doamnei a fost dezlegat cu aju
torul frumosului ei cățel. Mai rămîne de 
dezlegat, totuși, o enigmei : cum se face că 
timp de doi ani șoferul a putut sustrage 
nestingherit produse din întreprindere ? La 
răspunsul acesta nu mai ajută nici un 
cățel. Nici măcar un cîine polițist. Așa că 
11 așteptăm de la conducerea întreprinderii.

Alibi cu martori 
de ocazie

— Onorată instanță, nu este adevărat ce 
se susține... Eu n-o cunosc pe reclamantă și 
nici nu puteam fi împreună cu dumneaei în

zilele arătate, fiindcă exact atunci eu săr
bătoream revelionul la Sibiu. Am și martori.

Traian Stanciu, din Rîmnicu-Vîlcea (car
tierul Traian, blocul 10), chemat în judecată 
intr-o acțiune de constatare a paternității, 
susținea morțiș In fața instanței că nu pu
tea fi el tatăl copilului. Și pentru a-și do
vedi afirmațiile a propus și doi martori. Cu 
care, chipurile, ar fi chefuit la toartă trei 
zile in șir prin localurile din Sibiu. Dar...

— Tovarășe judecător, eu nu știu nimic, 
a zis la judecată unul din martori. Știți, eu 
nici n-am fost la Sibiu...

Foc și pară s-a făcut Traian Stanciu. Șl 
l-a acuzat pe martor de sperjur. S-a plîns 
și procuraturii. Și după alte . cercetări s-a 
făcut lumină de-a binelea. Iată și declarația 
celuilalt martor :

— Cu numitul Stanciu m-am tntîlnit la 
restaurantul „Merișor". A comandat mai 
multe sticle și mi-a zis să-1 ajut că are o 
încurcătură cu o femeie. Deci să dau eu o 
declarație că am fost împreună trei zile la 
Sibiu. Eu atunci, fără să-mi dau seama de 
gravitatea faptei, am zis înfii ca el. Dar nu 
era ăsta adevărul. De aceea, revin asupra 
declarației anterioare.

Așa s-a prăbușit alibiul lui Traian. Ca 
orice încercare de a bara drumul adevăru
lui, de a pune în locul său minciuna. Iar 
pentru instigare Ia mărturie mincinoasă și 
pentru denunț calomnios, Traian Stanciu a 
fost condamnat la 2 ani și 4 luni închisoare.

Dosarele 
alcoolului

ani interzicerea unor drepturi. Prețuirea 
cîștigată prin ani de muncă cinstită a fost 
spulberată într-o singură clipă de nesocotire 
a statutului său de cetățean, a regulilor de 
conviețuire. Din » cauza alcoolului a uitat 
ce-a făcut. O să țină însă minte conse
cințele.

Amnezie bahică. Faptele : în dimineața 
zilei de 27 august, aflîndu-se în piața 
„Obor", Grigore Rumega a provocat un 
scandal public, injuriind și lovind mai mulți 
cetățeni. încercările unui coleg de muncă 
de a-1 tempera n-au avut nici un rezultat. 
Indignați, oamenii au sesizat organele de 
ordine care, cu ajutorul cetățenilor, de-abia 
au reușit să-l conducă pe turbulent la mi
liție. Ieșirea violentă s-a datorat stării 
avansate de ebrietate în care se afla (noap
tea a fost la o petrecere unde băuse peste 
măsură, iar dimineața se „dresese" cu o 
sticlă de țuică...).

— Regret nespus și mi-e rușine. Totul a 
fost din cauza beției. Eu nu mai tin minte 
nimic...

Date despre fnculpat : domiciliază în co
muna Cristinești, județul Botoșani ; vîrsta 
— 25 de ani ; studii — 12 clase ; locul de 
muncă — întreprinderea de cinescoape 
București. Din caracterizarea întreprinderii 
reiese că era un meseriaș bun, prețuit de 
colegi, fapt ce a condus la promovarea sa 
ca șef al unei echipe.

Consecințe : Pentru infracțiunile de ultraj 
și ultraj contra bunelor moravuri și tulbu
rarea liniștii publice a fost condamnat, in 
primă instanță, la doi ani închisoare și doi

Din caietul 
grefierului

„Am mers la sus-numita pe care o cunoș
team de mai mult timp fiind prieteni, după 
care am bătut-o și i-am spus că este ulti
ma noastră intilnire și să ne despărțim ca 
doi buni prieteni..."

(Declarație în dosarul nr. 1340/ 
1975. Judecătoria Drăgășani).

„Recunosc șl regret că in ziua de 30 a- 
prilie am aruncat cu apă tare in ochii re
clamantei, insă norocul ei a fost că o cum
părasem de mult și iși pierduse din acidita
te. Mare noroc a avut că se învechise apa 
tare... Recunosc și regret..."

(Din „regretele" piritei S. Vasl- 
lica, din București, strada Vaselor 
nr. 51).

Dinu POPESCU 
Emil MAR1NACHE
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COMITETULUI CENTRAL
rAL PARTIDULUI SOCIALIST DIN JAPONIA

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării Partidului Socialist 
■din Japonia, vă transmitem dumneavoastră și tuturor socialiștilor japonezi 
un mesaj de prietenie și cele mai călduroase salutări din partea comuniștilor 
și a întregului popor român, Împreună cu urările noastre de succes în acti
vitatea consacrată întăririi unității de acțiune a clasei muncitoare, a partide
lor sale politice, a tuturor forțelor progresiste și democratice japoneze, în 
scopul apărării intereselor fundamentale ale întregului popor, al luptei pen
tru pace, colaborare internațională și progres social.

Reafirmînd satisfacția pentru relațiile prietenești dintre partidele noas
tre, ne exprimăm convingerea că acestea se vor dezvolta, spre binele prie
teniei și conlucrării dintre cele două popoare, în folosul întăririi raporturilor 
multilaterale dintre Republica Socialistă România și Japonia, în interesul 
cauzei unității tuturor forțelor antiimperialiste, al păcii și colaborării inter
naționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Simbătă la amiază s-a Înapoiat 
în Capitală delegația U.G.S.R., con
dusă de tovarășul Gheorghe Pană, 
președintele Consiliului Central, care 
a participat la lucrările sesiunii Con
siliului General al Federației Sindi
cale Mondiale, desfășurate la Paris 
intre 6—9 octombrie 1975.

La sosire pe aeroport, delegația a 
fost întîmpinată de tovarășii Gheor
ghe Stuparu, vicepreședinte, și Paul 
Nagy, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

★
Nicolae Giosan, președintele Marii 

Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, a adresat o tele
gramă de felicitare președintelui 
Parlamentului Republicii Elene, Con
stantin Papaconstantinou, cu prilejul 
realegerii sale în această funcție.

vremea
Ieri in țară : Vremea a devenit ume

dă șl a continuat să se răcească In 
toate regiunile. Cerul a lost acoperit și 
au căzut ploi intermitente în toată 
țara, iar în zona de munte precipitațiile 
au fost sub formă de lapoviță ți nin
soare. Vîntul a suflat potrivit, cu inten
sificări temporare la munte și In sud- 
estul țării. Temperatura aerului, la ora 
14, oscila între 2 grade la Joseni și 
Miercurea Ciuc și 15 grade la Constan
ța și Mangalia. In București : Vremea 
a fost umedă, cu cerul acoperit. A 
plouat intermitent. Vîntul a suflat po
trivit, cu intensificări de scurtă durată.
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HOCHEI

Steaua a cîștigat din
Avind victorie directă In primul 

meci și avantajul golaverajului (deși, 
cum se știe, vineri seara a trecut 
foarte greu, doar cu 2—1. de S. C. 
Miercurea Ciuc), echipa de hochei a 
clubului Steaua se prezenta aseară, 
in partida decisivă cu formația Di
namo, cu șanse mari la cîștigarea 
„Cupei României", într-adevăr, pină 
la urmă trofeul a revenit steliștilor, 
dar partida de acum — în care dina- 
moviștii au evoluat mult mai deciși, 
în special la începutul jocului — nu 
a fost nicidecum o simplă formali
tate. Dinamo a condus în prima re
priză cu 2—0. pentru ca pri
mind două goluri în chiar ul
timul minut al reprizei, scorul să 
fie egal (2—2). Steaua a luat apoi 
conducerea, iar Dinamo... a egalat. In 
repriza a treia, deosebit de aprig 
disputată, cele două formații au con
dus pe rînd, la diferență de cîte un 
gol. La sunetul final al sirenei, 
tabela de marcaj arăta însă un scor 
egal : 5—5. Rezultat favorabil pentru 
hochelștii de la Steaua, care cuce
resc astfel pentru a treia oară con
secutiv „Cupa României".

în general, acest derbi de veche 
tradiție al hocheiului nostru s-a des
fășurat la un nivel acceptabil. Din 
păcate, pe alocuri, spiritele s-au în
cins, jucători dintr-o tabără sau din 
alta fiind eliminați pentru joc nere
gulamentar sau, mai grav (cum a fost

BULETIN RUTIER
Informații primite de la Direcția circulație 

din inspectoratul general al miliției

Recomandări 
pentru sezonul rece

Au început ploile și ceața toam
nei ; condițiile de circulație devin 
tot mai dificile. Ca o primă reco
mandare se impune adaptarea vi
tezei la străzile umede și păstrarea 
distanței corespunzătoare intre au
tovehicule. Pe șoseaua umedă, ma
nevrarea mai bruscă a volanului sau 
acționarea instantanee pe pedala fri- 
nei scapă autovehiculul de sub con
trol, angajîndu-1 în derapare. Pri
mejdia derapării sporește în raport 
direct cu gradul de uzură a pneuri
lor, neechilibrarea roților și neregla- 
rea corectă a sistemului de frînare.

Scurtarea zilelor și lungirea nop
ților readuc în actualitate și alte ce
rințe automobilistice specifice sezo
nului : funcționarea perfectă a fa
rurilor, a mijloacelor de semna
lizare. a stergătoarelor de par
briz ; antigel în lichidul de ră
cire : dotarea din timp a autove
hiculelor care fac deplasări in zone 
montane cu materiale antiderapante 
(cu prioritate a celor destinate trans
portului de mărfuri și pasageri). De 
asemenea, aprinderea luminilor de 
poziție chiar cu ceva mai înainte de 
începerea amurgului, ca și stingerea 
acestora numai cînd se luminează 
bine dimineața, este o măsură de 
precauție binevenită, atît pentru șo
feri, cit și pentru ceilalți participant! 
la trafic : bicicliști. căruțași etc.

Fumatul la volan
Dacă nocivitatea tutunului, în ge

neral, constituie un subiect de dis
cuție la ordinea zilei, fumatul in 
timpul conducerii autovehiculului 
prezintă în plus și alte pericole. în 
primul rînd. trebuie reținut că efec
tele negative ale fumatului asupra 
organismului, in condițiile conducerii

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a XXXII-a a- 

niversări a Zilei armatei populare po
lone, general de armată Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, a trimis 
o telegramă de felicitare generalului 
de armată Wojciech Jaruzelski, mi
nistrul apărării naționale al Repu
blicii Populare Polone.

★
Sîmbătă a plecat în Republica Is

lamică Pakistan o delegație con
dusă de Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, președintele părții române 
In Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică, tehnică și știin
țifică româno-pakistaneză, pentru a 
participa la lucrările celei de-a doua 
sesiuni a comisiei.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 octombrie. In țară : Vreme 
umedă, mal ales la începutul interva
lului. Cerul va fl mai mult acoperit. 
Vor cădea ploi temporare, mai frec
vente în jumătatea de sud a țării. In 
zonele de deal șl in nordul țării, local 
se vor semnala lapoviță șl ninsoare, iar 
la munte va ninge. Vînt potrivit cu 
unele intensificări. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 3 șl 
plus 7 grade, Izolat mal coborîte în de
presiuni și în nordul țării, unde se va 
produce brumă la sfîrșitul intervalului, 
iar maximele vor oscila între 4 și 12 
grade. In București : Vreme umedă 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi mai mult acoperit. Tempo
rar ploaie. Vint moderat cu Intensifi
cări de scurtă durată. Temperatura se 
menține coborîtă.

nou „Cupa României"
din nou cazul lui Tureanu), pentru 
rea conduită față de arbitru.

In deschidere la derbiul Steaua — 
Dinamo, S.C. Mlercurea-Ciuc a în
trecut cu 10—3 pe Dunărea Galați, 
ocujoînd astfel locul al treilea în cla
samentul final al competiției.

I. D.

Astăzi se încheie 
campionatele 

de automobilism și carting

In Capitală și la Brașov sînt pro
gramate astăzi ultimele etape ale 
campionatelor naționale de carting și, 
respectiv, automobilism (viteză în 
coastă). Ca de fiecare dată, astfel de 
întreceri, Ia un sport cu larg caracter 
tehnico-aplicativ, sînt așteptate și ur
mărite cu mare interes de publicul 
larg, în special de tineret. Cea de-a 
cincea si ultima etapă a campionatu
lui automobilistic de viteză în coastă 
(pe șoseaua ce duce în Poiana Bra
șov) reunește, cu cîteva excepții 
pe cei mai redutabili ași ai volanu
lui. «

Lupta pentru titlurile de campioni 
la karting (între alergători din toată 
țara) se va da pe un circuit spe
cial amenajat în incinta Parcului 
Herăstrău (intrarea prin Șoseaua 
Nordului). Prima cursă va începe la 
ora 9.

autovehiculului, se amplifică (iri
tarea ochilor, grăbirea oboselii etc.), 
în al doilea rînd, fumul țigării 
se adaugă la emanațiile gazelor eșa- 
pate și sporește gradul de poluare a 
atmosferei din interiorul autovehicu
lului. în al treilea rînd, fumatul la 
volan sustrage atenția șoferului de 
la conducere, (începînd cu căutarea 
țigării și aprinderea ei, pină la scu
turarea scrumului). Pe parcursul fu
mării unei țigări mai pot interveni și 
alte momente cu consecințe nefaste 
asupra siguranței deplasării : un fir 
de scrum aruncat în ochi de curent 
este suficient nu numai pentru a dis
trage atenția șoferului, dar chiar și 
pentru a-1 face să piardă controlul 
asupra autovehiculului.

Urmările excesului 
de viteză

S-a întîmplat, în seara duminicii 
trecute, pe șoseaua Sibiu — Rm. 
Vîlcea, în apropiere de orașul 
Brezoi. Angajîndu-se într-o curbă 
cu viteză excesivă, șoferul de pe 
autocarul 31-B-9 084 nu a mai putut 
menține direcția de mers a mașinii, 
a trecut pe sensul opus al șoselei și 
a izbit-o intr-un copac. Trei persoane 
și conducătorul auto și-au pierdut 
viața, alte două au fost rănite grav, 
iar autovehiculul avariat. De men
ționat că pe parcurs, pină la locul 
accidentului, șoferul a fost de două 
ori avertizat de lucrători de miliție 
că merge cu viteză prea mare, dar 
acesta n-a dat ascultare. Din diagra
ma tahografului instalat pe autocar 
s-a stabilit că șoferul respectiv cir
cula in mod curent cu viteze între 
100—110 km pe oră. Cu mai puțin 
de o lună înainte de accident, fusese 
sancționat contravențional pentru că 
circulase cu viteză excesivă în Bucu
rești, iar în luna ianuarie același șo
fer fusese depistat conducînd sub in
fluența băuturilor alcoolice.

Vizita delegației 
parlamentare din Kuweit
Delegația parlamentară kuweitiană, 

condusă de Khalid Saleh Al-Ghu- 
naim, președintele Adunării Națio
nale din Kuweit, care face o vizită 
oficială în tara noastră la invitația 
Marii Adunări Naționale, a avut, în 
cursul dimineții de simbătă. o între
vedere cu Nicolae Ștefan, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

Cu acest prilej au fost discutate 
noi căi și posibilități de intensificare 
a schimburilor comerciale și coope
rării economice dintre România și 
Kuweit.

La întrevedere a luat parte Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al M.A.N.

Oaspeții kuweitieni au vizitat, de 
asemenea, cartiere ale Bucureștiului.

Sîmbătă dimineața a plecat la 
Rabat o delegație a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
producție, condusă de Aldea Mili- 
taru, președintele uniunii, care, la 
invitația Uniunii Marocane a Agri
culturii, va face o vizită in Maroc.

★
Sîmbătă dimineața, prof. dr. George 

Ciucu, rectorul Universității din 
București, și prof. dr. Adăm Gyorgy, 
rectorul Universității Eotvos Lorand 
din Budapesta, au semnat la rec
toratul Universității din Capitală 
planul de colaborare științifică și 
culturală dintre cele două instituții 
de învățămînt superior pe anii 1975— 
1977.

Colaborarea va consta în cercetări 
de interes comun, schimburi de ca
dre didactice, schimburi de publica
ții și materiale științifice Intre bi
bliotecile celor două universități.

★
Delegația Uniunii Federale a Țăra

nilor Cooperatori din Republica So
cialistă Cehoslovacă, condusă de ing. 
Ervin Zidek. secretar general al uni
unii, care, la invitația Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, a făcut o vizită de docu
mentare si schimb de experiență în 
tara noastră, a părăsit sîmbătă după- 
amiază Capitala. înapoindu-se în 
patrie.

★
Ansamblul folcloric „Rapsodia mu- 

reșeană" al sindicatului întreprinde
rii de vagoane din Arad a plecat 
sîmbătă seara în Bulgaria, unde va 
prezenta în mai multe orașe spec
tacole.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
• In prima zi a competiției inter

naționale de natatie dotată cu Cupa Ar
matelor Prietene de la Potsdam, îno
tătorii români au obținut două vic
torii. Marian Slavic s-a clasat pe pri
mul loc la 200 m liber cu timpul de 
l’58”82/100. Jar Wetternek a ter
minat învingător la 200 m mixt în 
2’19”95/100. Ștafeta masculină de 
4x200 m liber a fost ciștigată de se
lecționata U.R.S.S. cu 8’09”52/100. 
Echipa României, alcătuită din Aimer, 
Oprițescu, Adam și Slavic, s-a cla
sat pe locul doi cu 8T2”99/10 (nou 
record național).

• După cinci runde. în turneul zonal 
feminin de șah de la Pola (Iugosla
via) se menține lideră Tatiana Le- 
maciko (Bulgaria) cu 3,5 puncte și o 
partidă întreruptă. Sahistele român
ce Margareta Teodorescu si Suzana 
Makai au cîte 2,5 puncte. In runda a 
5-a. Teodorescu a cîștigat la Hillary 
(Irlanda), iar Makai a remizat cu Vd- 
roczi (Ungaria).
• Echipa de fotbal a Greciei a furni

zat o mare surpriză în campionatul 
european, reușind să termine nede- 
cis 1—1 (0—0) meciul susținut la 
Diisseldorf cu formația R.F. Ger
mania, campioană mondială. Scorul 
a fost deschis de gazde prin Heynckes 
(min. 68), iar oaspeții au egalat prin 
Delikaris (min. 78). Au asistat 70 000 
de spectatori. în clasamentul grupei 
a 8-a conduce Grecia (cu 7 puncte 
din 6 jocuri), urmată de R.F. Ger
mania (5 puncte din 4 partide). Bul
garia (4 puncte) și Malta (2 puncte).

O O B El E E3
(Urmare din pag. I)

și slab dezvoltate, unde trăiește 
peste 70 la sută din populația globu
lui, numai 13 la suta din totalul 
mondial. Consumul energetic și de 
materii prime pe locuitor in aceste 
din urmă țări este, în medie, de 15 
ori mai redus decit în țările indus
trializate. Cifrele pe ansamblu 
ascund discrepanțe cu mult mai 
mari, unele aproape incredibile : 
în domeniul consumului energetic, 
decalajul maxim este exprimat de 
raportul de peste 1 000 :1 !

Nedreapta împărțire a lumii în 
țări industrializate și țări furnizoa
re de materii prime a submi
nat posibilitatea participării echi
tabile și eficiente a acestor din urmă 
țări la diviziunea mondială a mun
cii și a impietat asupra des
fășurării unor schimburi interna
ționale cu adevărat avantajoase 
pentru toți partenerii, condiții
le fiind dictate pe piața ma
teriilor prime de către marii 
consumatori, iar pe piața produse
lor prelucrate de către producători 
(in ambele cazuri, țările occidentale 
industrializate). Evoluția defavora
bilă a prețurilor Ia materiile prime 
în raport cu cea a prețurilor la pro
dusele industriale a reflectat, în mo
dul cel mai elocvent, această si
tuație.

Aceste stări de lucruri negative 
sînt accentuate de manifestarea unor 
puternice tendințe de risipă a ener
giei și materiilor prime, caracteristice 
așa-numitei „societăți de consum". 
Impuse și stimulate artificial prin 
campanii de persuasiune publicitară, 
manifestările de risipă a energiei și 
materiilor prime din țările respecti
ve au fost, in mod evident, favori
zate de condițiile deosebit de avan
tajoase, financiare și de altă natură, 
de care au beneficiat țările capita
liste industrializate în ce privește 
procurarea din țările în curs de dez
voltare a materiilor prime. E- 
locventă în acest sens a fost, 
ca să ne referim numai la do
meniul energetic, orientarea, in pe
rioada ultimelor decenii, a consu
mului spre resursele cele mai acce
sibile și mai ieftine (de pildă, ză
cămintele de țiței ușor exploatabile 
din unele țări în curs de dezvoltare), 
concomitent cu relativa abandonare

Excelenței Sale
FRANCISCO MACIAS NGUEMA BIYOGO

Președintele Republicii Guineea Ecuatorială
Cti ocazia aniversării proclamării independenței țării dumneavoastră îmi 

este plăcut ca. in numele poporului român si al meu personal, să vă adresez 
sincere felicitări, urări de săhătate și fericire personală, iar poporului Gui
neei Ecuatoriale urări de noi succese in realizarea aspirațiilor sale de progres 
și bunăstare.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că relațiile de co
laborare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

30 DE ANI DE LA PROCLAMAREA

VIZITA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI AI P. M. S. U.
La invitația C.C. al P.C.R.. o dele

gație de activiști ai P.M.S.U.. condusă 
de Takăcs Imre. prim-secretar al Co
mitetului județean Feier al P.M.S.U., 
a făcut, în perioada 7—11 octombrie 
a.c.. o vizită de schimb de experiență 
în tara noastră. Delegația a avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R.. Comite
tul municipal București. Comitetul 
județean Dîmbovița si Comitetul 
municipal Brașov ale P.C.R. si a vi
zitat obiective economice si social- 
culturale din Capitală și județele 
Dîmbovița și Brașov.

Conferirea titlului de „doctor honoris causa4' 
al Universității din București 

profesorului francez Louis Michel
Sîmbătă la amiază, profesorului 

francez Louis Michel i-a fost confe
rit titlul de ..doctor honoris causa" 
al Universității din București pentru 
merite științifice și didactice, pen
tru activitatea de promovare a lim
bii și culturii române în tara sa. La 
festivitatea desfășurată în amfitea
trul „Alexandru Odobescu" au luat 
parte un mare număr de cadre di
dactice universitare, cercetători ști
ințifici. studenți. George Ciucu. rec
torul Universității bucureștene, și 
acad. Iorgu Iordan au prezentat cu 
acest prilej aspecte ale activității 
Științifice a profesorului francez, 
filolog de prestigiu, reputat romanist, 
folclorist, autor al unor monumentale 
lucrări de lingvistică, titularul cate
drelor de dialectologie, fonetică și ro
mână de la Facultatea de litere a 
Universității „Paul Valery" din 
Montpellier. Profesorul Louis Michel 
a încurajat, de asemenea, predarea 
limbii și literaturii române în Fran

DUMINICA, 12 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului,
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial : Daktarl.

10,00 Viața satului. . . ,
11.15 Ce știm și ce nu știm despre... r
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex. ' '
13,05 Album duminical. Din su

mar : Muzică ușoară și popu
lară ; Ce vom purta in sezo
nul rece 7 ; Umor pe 35 mm ; 
Ce vrăji a mal făcut nevas
ta mea ; Metamorfoza soare
lui : Povestea filmului mu
zical.

15.15 Documentar artistic TV : 
„Cîntec In piatră".

15.35 Gala filmului de animație.
16.25 Intilnire cu baritonul Dionl- 

sie L. Konya.
16.45 Plantatorii de sonde.
17,05 Lumea copiilor. „Noi creștem 

odată cu țară".
17.25 Fotbal : România — Turcia. 

(Transmisiune directă de la 
stadionul „23 August").

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film artistic : ,.Zorba grecul". 

Regla Michael Cacoyannls. 
Muzica Mlkis Theodprakls. 
In distribuție : Anthony
Quinn, Alan Bates, Irene 
Papas, Lila Kedrova.

22.15 24 de ore.
22.30 Inchidyrea programului.

PROGRAMUL n
10,00—11.30 Concertul orchestrei 

simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu". Des
chiderea stagiunii.
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a celor mai puțin accesibile sau 
comparativ mai scumpe (spre exem
plu, cărbunele), precum și cu o 
anumită neglijare a cercetărilor in 
vederea diversificării resurselor. 
Consecințele sub forma actualei pe
nurii a produselor pe bază de țiței 
s-au dovedit a fi în defavoarea nu 
numai a țărilor în curs de dezvol
tare, ci și a economiei mondiale în 
ansamblu, a înseși țărilor occiden
tale dezvoltate.

O expresie flagrantă a risipei de re
surse energetice și de materii pri
me a fost și o constituie în conti

Soluționarea pe baze echitabile 
a problemei energiei și materiilor prime
nuare irosirea unei bune părți a aces
tora in cursa înarmărilor, cunoscut 
fiind că armamentele de orice fel 
sînt printre cele mai mari consuma
toare de otel, metale neferoase, me
tale nobile si rare, combustibili li
chizi. solizi, gazoși. De unde rezultă 
că încetarea cursei înarmărilor, în
făptuirea dezarmării ar permite eco
nomisirea unor însemnate cantități 
de materii prime, care ar putea fi 
canalizate în scoouri' nemijlocit eco- 
nomico-productive.

Toate acestea relevă cu putere im
perativul unor restructurări profun
de și urgente in domeniul materiilor 
prime, exprimind cerința obiectivă a 
unei alternative cu adevărat înnoi
toare la vechile stări de lucruri din 
acest domeniu, ca parte integrantă 
a edificării unei noi ordini interna
ționale. Asemenea restructurări răs
pund intereselor tuturor țărilor, pro
gresului general. Criza materiilor 
prime și energiei a pus în lumină, cu 
deosebită pregnanță, faptul că nici 
o țară — oricît de mare ar fi poten
țialul ei, oricît de dezvoltată ar fi 
— nu poate evita complet urmă
rile sale, ca de altfel consecințele 
oricăror fenomene și manifestări de 
criză din economia mondială, și că 
deci este in interesul tuturor state-

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ilie Ver- 
det. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. 
La primire, desfășurată într-o atmos
feră caldă, prietenească, a participat 
tovarășul Constantin Matei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. 
A fost prezent dr. Gyorgy Biczd, am
basadorul R. P. Ungare la București.

★
Sîmbătă seara, delegația de acti

viști ai P.M.S.U. a plecat spre patrie.

ța, contribuind la mai buna cunoaș
tere a culturii noastre in lume.

Mulțumind pentru înalta distincție 
acordată, profesorul Louis Michel a 
evidențiat trăinicia relațiilor de cola
borare științifică existente intre ca
drele de specialitate române și fran
ceze, intre universitățile celor două 
țări, relevînd, totodată, contribuția 
deosebită a profesorilor și cercetăto
rilor noștri în domeniul disciplinelor 
umaniste, al studierii limbilor și li
teraturilor romanice.

♦
în aceeași zi, tovarășul Paul Nicu- 

lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și învățămin- 
tului, a primit pe profesorul Louis 
Michel. Âu fost discutate, cu acest 
prilej, probleme ale dezvoltării co
laborării in domeniul invătămîntu- 
lui. al studierii limbii române în 
universitățile franceze.

(Agerpres)

20,00 Eroi Îndrăgiți de copil.
20.20 Ora melomanului. Bach șl 

Concertul instrumental.
21.10 Ctitori de cultură româneas

că : Universalul B.P. Hasdeu.
21,35 Film serial : „Mannlx" (re

luare).
22.25 închiderea programului.
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PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune in limba maghiară. 
19,00 Familia... grădinarilor.
19.25 1001 de seri. ---------- —
19.30 Telejurnal.
2Q„00Cel , maibun... continuă.
20.55 în Intîmpiharea Congresului 

al X-lea al U.TIC. și a Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R. : 
„Ștafeta muncii".

21.25 Roman-foileton : „Familia
Thibault". Episodul IV.

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

17.00 Telex.
17,05 Cîntați cu noi (muzică 

ușoară).
17.30 Film artistic : „Cronica unui 

bufon" — o producție a stu
diourilor cehoslovace. Regia 
Karel Zeman.

18.55 Tlberiu Utan : „Cele mai fru
moase poezii".

19,05 Selecțlunl din Festivalul de 
muzică ușoară Sopot '75.

19.25 1901 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copil : 

Daktarl.
20.25 Teatru serial TV : „Mușatinil* 

— după trilogia Iul Barbu 
Ștefănescu-Delavrancea. Epi
sodul 12 : „Bătălia".

21.25 Telex.
21.30 întreprinderea și nevoia de 

cultură a colectivului său.
21.50 Portativ '75.
22.20 închiderea programului.
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lor de a acționa in direcția rezolvă
rii reciproc avantajoase a problemei 
materiilor prime și energiei, a tutu
ror celorlalte grave și complexe pro
bleme ale economiei mondiale.

Pe olan politico-economic în sfera 
materiilor prime este imperios nece
sară, în opinia țării noastre, instau
rarea unor noi structuri și relații, 
așezate pe temelia trainică a prin
cipiilor egalității in drepturi, in
dependenței și suveranității naționa
le, neamestecului in treburile interne 
și avantajului reciproc. Astfel, noile 
structuri și relații internaționale tre

buie să consfințească dreptul inalie
nabil al fiecărui popor de a dispune 
de propriile resurse, de a le utiliza 
In folosul dezvoltării sale economico- 
sociaie de sine stătătoare, de a le va
lorifica superior prin prelucrarea lor 
internă și prin exportarea lor în con
diții remuneratorii echitabile, reve
nind tuturor obligația fermă de 
a nu împiedica prin nimic, ci, 
dimpotrivă, de a asigura libera și 
integrala exercitare a acestui drept 
sacru și imprescriptibil. Prezintă o 
importanță deosebită, în această di
recție — și constituie o expresie 
semnificativă a marilor schimbări 
revoluționare din lumea de azi — 
faptul că in multe țări in curs 
de dezvoltare din Africa. Asia 
și America Latină s-au intensificat, 
fără precedent, in ultimul timp, mă
surile in direcția preluării controlu
lui asupra resurselor naționale, a uti
lizării In beneficiul național a bogă
țiilor naturale, prin prelucrarea și 
valorificarea lor în cadrul economic 
intern.

Este, totodată, necesar ca. finind 
seama de accentuarea interdependen
țelor dintre țări, noua ordine econo
mică să asigure dreptul de acces — 
fără bariere economico-politice. dis
criminări sau presiuni — al tuturor

INDEPENDENTEI LAOSULUI

Maiestății Sale SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

Cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a proclamării independenței Rega
tului Laos, vă adresez cele mai calde felicitări, precum și cele mai bune urări 
de fericire personală și de prosperitate poporului laoțian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Prințului SUFANUVONG
Președintele Comitetului Central al Frontului Patriotic Laoțian, 

Președintele Consiliului Politic de Coaliție Națională

Cea de-a XXX-a aniversare a proclamării Independenței Laosului ne oferă 
plăcutul prilej de a vă adresa dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Fron
tului Patriotic Laoțian, poporului laoțian cela mai sincere și călduroase fe
licitări.

Partidul Comunist Român, poporul român se bucură sincer de recentele 
victorii obținute de poporul laoțian in aplicarea acordurilor de pace, pentru 
edificarea unui Laos pașnic, independent, neutru, unit și democratic.

Poporul român a salutat cu profundă bucurie strălucitele victorii obți
nute de popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian, acestea constituind 
triumful luptei tuturor popoarelor din Indochina pentru asigurarea dreptu
lui de a fi stăpîne pe propriile destine, pentru realizarea năzuințelor lor de 
pace și prosperitate.

Ne exprimăm convingerea că bunele relații de prietenie și solidaritate 
dintre poporul român și poporul laoțian, dintre Partidul Comunist Român și 
Frontul Patriotic Laoțian vor cunoaște o puternică dezvoltare, pe multiple 
planuri, în interesul lor reciproc, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
Președintele

Republicii Socialiste România

Se împlinesc vechi aspirații 
ale poporului laoțian

„Orașul santalului" — aceasta în
seamnă în limba laoțiană cuvîntul 
Vientiane — trăiește zile de neuitat, 
împreună cu întreaga țară, locuito
rii săi sărbătoresc împlinirea a trei 
decenii de la proclamarea indepen
denței Laosului. Această aniversare 
are loc în condiții cu totul noi, cînd 
Laosul s-a eliberat complet de sub 
dominația colonialismului și neoco- 
lonialismului, cucerindu-și o inde
pendență reală.

In prezent, țara cunoaște momente 
de cotitură, ale cărei coordonate sînt 
marcate de cei dinții pași ai primei 
administrații populare revoluționare, 
de depășirea vechii divizări a țârii 
și de procesul de democratizare 
profundă și înnoire continuă a vieții 
politice și sociale.

Cursul nou, Îndreptat spre edifi
carea unui Laos pașnic, independent, 
democratic, neutru, unit și prosper, 
spre realizarea obiectivelor funda
mentale ale Acordului de la Vientia
ne din februarie 1973 — care preve
dea încetarea războiului civil pustii
tor, inspirat de cercurile imperialiste, 
reglementarea problemelor interne pe 
baza înțelegerii, fără amestec străin 
— a început să-și croiască drum larg 
încă cu cîteva luni în urmă. Sub 
presiunea maselor populare, In con
dițiile marilor manifestații de masă 
declanșate in întreaga țară in mai— 
iunie, elementele reacționare din 
Guvernul Provizoriu de Uniune Na
țională au fost înlăturate, șefii reac
ționari, corupți din organele adminis
trative fiind destituiți, odată cu co
mandanții unor unități militare. Răs- 
punzînd apelului soldaților și popu
lației, forțele Frontului Patriotic au 
intrat în toate orașele capitală de 
provincie și de district din zona con
trolată de „partea de la Vientiane".

Mișcarea pentru instaurarea pu
terii populare s-a amplificat și mai 
puternic în luna august. La 18 și 23 
august au fost constituite la Luang 
Prabang și respectiv Vientiane co
mitete administrative revoluționare. 
La mișcarea pentru preluarea pu
terii în capitala Vientiane au luat 
parte peste 200 000 persoane, acțiune 
care a dus la răsturnarea vechii ad
ministrații corupte și instaurarea pu
terii revoluționare populare. Aceasta 
a constituit o victorie fundamentală 
a revoluției laoțiene. Teritoriul Lao
sului a fost în întregime eliberat de 
prezența forțelor străine prin retra
gerea de către S.U.A., lâ cererea 
guvernului de coaliție, a personalu
lui ce opera în cadrul așa-zisei ,.A- 
genții pentru dezvoltarea internațio
nală".

Paralel cu aceste acțiuni, care, au 
aprofundat procesul revoluționar, în
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țărilor Ia resursele de materii prime 
și energie și, în același timp, la bu
nurile industriale și alimentare, la 
cuceririle științei și tehnicii contem
porane, în vederea progresului și pro
pășirii fiecărei țări și omenirii in an
samblu. Accesul la sursele de ma
terii prime și posibilitatea de a be
neficia de cuceririle științei și teh
nicii sînt două aspecte strins legate in-i 
tre ele și care se completează reciproc, 
reprezentînd împreună condiții ale 
dezvoltării multilaterale a fiecărei 
țări, ale eliminării decalajelor din 

lumea contemporană, ale valorificării 
resurselor in folosul tuturor pe calea 
unor schimburi economice interna
ționale reciproc avantajoase.

Pe plan tehnico-economic, o nouă 
ordine economică presupune ca, la 
scară mondială, să precumpăneas
că o nouă concepție și practică in 
folosirea resurselor, implicind ra
ționalizarea consumului, elimina
rea risipei, judecarea atentă a 
priorităților în ce privește materiile 
prime, gospodărirea lor cu maximă 
grijă, cu alte cuvinte, obținerea 
aceluiași efect economic sau chiar a 
unuia mai mare cu un consum ma
terial mai scăzut. Neîndoios, pro
gresul tehnic — așa cum a înlăturat 
de-a lungul istoriei diverse barie
re și limitări — va fi. și In 
viitor, in măsură să evidenție
ze și să pună in valoare resurse 
energetice și de materii prime nece
sare în vederea asigurării dezvoltării 
economico-industriale generale. A- 
ceasta nu înseamnă insă că omeni
rea își poate permite să irosească re
zervele actuale, respectiv cele pe 
care poate conta pe baza tehnicii și 
tehnologiei prezente. în acest sens, 
așa cum se subliniază în documen
tul prezentat de România la recen
ta sesiune extraordinară a O.N.U. în 

instituții, In cazărmi, pagode au fost 
inițiate cursuri de masă pentru ri
dicarea conștiinței politice a maselor 
și cultivarea spiritului lor patriotic. 

Am fost martor al cîtorva mani
festări ale acestui spirit, ale voinței 
revoluționare a populației din cele 
patru „muong“-uri (districte) ale ora
șului. De pildă, în districtul Sikhotta- 
bong, mii de oameni au pornit înco
lonați spre Colegiul tehnic, purtind 
pancarte și steaguri, scandînd lozinci. 
La mitingul care a avut loc în piața 
din fața colegiului, vorbitori din rîn- 
durile studenților, țăranilor, femeilor, 
ofițerilor au demascat caracterul co
rupt, antipopular al vechii adminis
trații. Au fost prezenți apoi mem
brii Comitetului Administrativ Revo
luționar, aclamați cu însuflețire de 
participant!. Președintele noului or
ganism al puterii populare a expri
mat hotărîrea de a sprijini politica 
Guvernului provizoriu de Uniune 
Națională, înfățișînd pe larg progra
mul politic în zece puncte al comi
tetului.

Aplicarea acestui program a și în
ceput. Au fost considerabil întărite 
ordinea publică, securitatea cetățeni
lor, s-au obținut primele rezultate in 
crearea de noi locuri de muncă și în 
aprovizionarea populației cu cele ne
cesare traiului, s-a produs o Îmbu
nătățire vizibilă a întregului climat 
social. De o largă apreciere se bucură 
în rîndul populației hotărîrea privind 
confiscarea bunurilor elementelor 
reacționare fugite în străinătate. Un 
important eveniment, în vederea că
ruia pregătirile au început încă de pe 
acum, îl constituie alegerile pentru 
Adunarea Națională și organele lo
cale ale puterii de stat, care se vor 
desfășura primăvara viitoare, primele 
alegeri cu adevărat libere din isto
ria țării. 7

Devenit stăpînul propriilor desti
ne, poporul laoțian se poate dedica 
acum plenar lecuirii rănilor răz
boiului, lichidării sechelelor vechiu
lui regim corupt, dezvoltării țării și 
îmbunătățirii condițiilor de viață 
ale maselor. Bucuria cu care este în
tîmpinată aniversarea a trei decenii 
de la proclamarea independenței, 
act ce își găsește abia în prezent 
condițiile deplinei împliniri, este în
soțită de hotărîrea de a nu precupeți 
eforturile pentru traducerea în viață 
a marilor obiective ale unității na
ționale, democrației și progresului, 
ale făuririi unui viitor pașnic și pros
per.

Petru PETRA
Vientiane, octombrie.
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legătură cu cerințele instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
se impune o amplă cooperare in
ternațională, care să asigure cele mal 
eficiente soluții tehnice și economi-, 
ce pentru punerea în valoare a re
surselor de materii prime și energe
tice cunoscute în prezent, pentru uti
lizarea lor rațională, precum și ela
borarea unui program pentru desco
perirea și folosirea unor noi resurse 
de energie, care să valorifice, pe 
baza unor înțelegeri corespunzătoare, 
cunoștințele dobindite in acest do
meniu de un șir de țări mai dezvol
tate, să asigure dezvoltarea nestînje- 
nită a forțelor de producție, progre
sul general al umanității.

Problema materiilor prime este par
te integrantă a problemei generale a 
dezvoltării și nu poate fi rezolvată 
cu adevărat decit in contextul aces
teia din urmă. Aceasta nu înseam
nă, în fond, altceva decit luarea în 
considerare a intereselor tuturor ță
rilor, înfăptuirea unei reale colabo
rări internaționale, a unor schimburi 
economice mondiale care să asigure 
avantaje fiecăruia dintre participant. 
De cea mai mare importanță, in a- 
cest sens, este stabilirea unui raport 
just intre prețurile materiilor prime 
și prețurile produselor industriale, 
pentru crearea condițiilor în vede
rea asigurării stabilității prețurilor •).

In opinia României.» rezolvarea in 
beneficiul tuturor a problemei ener
giei și materiilor prime reclamă im
perios ca toate aspectele și implica
țiile sale să fie examinate nu intr-un 
cadru îngust, limitat la un număr 
restrîns de state sau grupuri de 
state, ci cu participarea tuturor ță
rilor, pe baza egalității suverane, 
a reprezentării distincte a fiecărei 
țări, și nu de la grup Ia grup,' astfel 
incit să se ajungă la măsuri reciproc 
avantajoase, care să asigure progre
sul și prosperitatea tuturor popoare
lor.

Actionînd consecvent pentru instau
rarea unei noi ordini economice și 
politice în lume. România este ferm 
hotărîtă să-și aducă, și pe viitor, în
treaga contribuție la soluționarea 
problemei materiilor prime și ener
giei, în interesul tuturor, al promo
vării progresului general.

Iile ȘERBĂNESCU
C Vezi „Scânteia" nr. 10 303).
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în Comitetul pentru probleme economice al O.N.U. Vizita delegației de activiști ai P.C.R CHEMĂRILE C. C. AL P. C. U. S
Soluționarea problemei alimentare — 

deziderat major al instaurării unei noi
in R. P. Chineză N cu prilejul celei de-a 58-a aniversari a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

ordini economice internaționale
NAȚIUNILE UNITE 11. — Cores

pondentul nostru transmite : Comi
tetul pentru problemele economice al 
Adunării Generale a abordat una 
dintre cele mai importante și mai 
actuale chestiuni înscrise pe agenda 
sa de lucru : starea alimentației în 
lume. Dimensiunile acestei probleme 
sînt date de faptul că jumătate din 
populația globului suferă de foame 
și malnutriție și că agricultura și a- 
limentația sînt elemente esențiale 
ale oricărei strategii de dezvoltare. 
Soluționarea acestei probleme — po
trivit aprecierii majorității repre
zentanților statelor membre — nu 
poate fi concepută în afara acțiuni
lor întreprinse în vederea eliminării 
fenomenului subdezvoltării și în afara 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale. Drept bază a 
rilor din comitet servesc 
primei sesiuni a Consiliului 
al alimentației și raportul
rului general al O.N.U. referitor la 
aplicarea rezoluției Conferinței mon
diale a alimentației.

Lulnd cuvîntul la dezbateri, repre
zentantul României a arătat că, așa

dezbate- 
raportul 
mondial 
secreta-

cum s-a subliniat în Declarația 
poziție a țării noastre, difuzată 
cea de-a VII-a sesiune extraordinară 
a Adunării Generale, eforturile tre
buie îndreptate, in primul rind, spre 
creșterea rapidă a producției alimen
tare in țările in curs de dezvoltare 
și spre elaborarea de măsuri pentru 
adaptarea structurilor economico-so- 
ciale, pe calea reformelor adecvate 
acestui țel. De asemenea. România 
apreciază că se impun stabilizarea 
preturilor și liberalizarea comerțului 
cu produse agro-alimentare, asigu
rarea unei corelații juste între pretu
rile produselor agricole, materiilor 
prime și mărfurilor industriale. Ro
mânia apreciază ca binevenită pro
punerea de încheiere a unui acord 
internațional pentru cereale, ca mij
loc de realizare a securității alimen
tare

în 
țara 
unui 
tare 
provocate de circumstanțe neprevă
zute, mai ales cînd este vorba de ca
tastrofe naturale, ca inundațiile și 
seceta.

de 
la

mondiale.
încheiere, vorbitorul a arătat că 
noastră subscrie la ideea creării 
fond de produse agro-alimen- 
în scopul eliminării efectelor

CONSIUUI REVOLUȚIEI Al PORTUGALIEI l$l REAFIRMĂ
SPRIJINUL FATĂ DE GUVERNUL PROVIZORIU

>
LISABONA 11 (Agerpres). — „Con

siliul Revoluției al Portugaliei a de
cis să reafirme sprijinul său fată de 
cel de-al șaselea guvern provizoriu 
in eforturile pe care le întreprinde 
pentru soluționarea crizei politice 
din țară" — se arată într-un comu
nicat difuzat la Lisabona de organul 
conducător al Mișcării Forțelor Ar
mate, reluat de agenția A.N.O.P. Co
municatul precizează că, în cadrul 
unei reuniuni comune a Consiliului 
Revoluției și Consiliului de Miniștri, 
a fost examinată situația politică, e- 
conomică și socială din Portugalia, 
pe baza unui raport al guvernului. 
Condamnînd cu fermitate acțiunile 
de violentă din ultimele zile, consi
liul apreciază că acestea sînt provo
cate de elementele de extremă dreap
tă. în scopul răsturnării actualului gu
vern și revenirii la „forme de guver
nare fascizante". în încheiere, docu
mentul exprimă sprijinul față de 
măsurile și acțiunile guvernului pen
tru întărirea autorității sale, în ve
derea restabilirii calmului și ordinii, 
pentru reluarea lucrului. Totodată, 
Consiliul Revoluției cheamă la vigi
lență revoluționară față de mane
vrele și acțiunile elementelor da 
dreapta.

După cum relatează agenția

A.N.O.P., în cursul zilei de vineri. Ia 
Porto au avut loc noi incidente pro
vocate de unele elemente extremiste 
din cadrul unor partide care nu sînt 
reprezentate în actualul guvern. A- 
genția precizează că aceste incidente, 
în cursul cărora au fost folosite arme 
de foc, s-au soldat cu zeci de răniți 
și devastarea unor clădiri, 
ale armatei au intervenit 
restabilirea ordinii.

♦
Ministrul portughez de 

Melo Antunes, s-a reîntors 
la Lisabona, venind de la New York, 
unde a participat la lucrările actualei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
El a avut vineri la Casa Albă con
vorbiri cu președintele Gerald Ford 
și cu secretarul de stat american 
Henry Kissinger. Potrivit agenției 
A.N.O.P., la sosire, Melo Antunes a 
declarat că S.U.A. vor acorda Portu
galiei un credit de 85 milioane dolari.

Pe de altă parte, el a spus că Por
tugalia caută să reunească în cadrul 
unei conferințe cele trei mișcări de 
eliberare națională, din Angola, iar 
dacă această conferință se va solda 
cu rezultate pozitive, se va proceda 
la 11 noiembrie la transferarea pu
terii către un guvern de unitate na
țională.

Unități 
pentru

externe, 
sîmbătă

ORIENTUL APROPIAT
• Evenimentele din Liban ® Convocarea unei reuniuni a Ligii 
Arabe • Măsuri pentru normalizarea relațiilor egipteano-libiene 

"‘lăn Z
■ne ai celor 20 de state membre ale 
organizației pentru a participa la o 
reuniune de urgență ce ar urma să 
aibă loc miercuri la Cairo pentru a 
discuta situația din Liban.

★
CAIRO. — Egiptul și Libia au con

venit adoptarea reciprocă de măsuri 
in vederea normalizării relațiilor bi
laterale, a declarat Mohammed Sha- 
hin, președintele adjunct al Adunării 
Naționale a Federației Republicilor 
Arabe. Acest organism a fost creat 
în urmă cu patru ani sub forma 
Parlament federal alcătuit din 
20 de reprezentanți ai celor trei 
membre ale federației — Egipt, 
bia și Siria — urmărind, între altele, 
rezolvarea unor diferende între ță
rile respective.

•f yrlfn £ ISIidislv a'Tijț
BEIRUT 11 (Agerpres). — în cursul 

dimineții de simbătă. forțele de secu
ritate libaneze au procedat la înlătu
rarea baricadelor pe unele din stră
zile Beirutului, în special în zona 
dintre cartierele Chyah și Ain Rem- 
maneh. conform hotârîrii adoptate 
de Comitetul de coordonare libanezo- 
palestinean. reunit in prezenta mi
nistrului libanez de interne, Camille 
Chamoun, și a președintelui Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Yasser Arafat. 
După demolarea baricadelor la nu
mai cîteva ore, au fost înregistrate 
noi schimburi de focuri în acest sec
tor, situația agravindu-se și în cele
lalte cartiere ale capitalei libaneze.

★
CAIRO. — Liga Arabă a adresat 

Invitații oficiale miniștrilor de exter-

unui 
cile 

state
Li-

NEW YORK

PEKIN 11 (Agerpres). — Delegația 
de activiști de partid condusă de 
tovarășul Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale, aflată, la invitația 
C.C. al P.C. Chinez, intr-o vizită 
pentru schimb de experiență in R.P. 
Chineză, a avut o întrevedere cu to
varășul Cen Iun-kuei, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Cu acest prilej, 
au fost abordate aspecte ale relați
ilor bilaterale și a avut loc o in
formare reciprocă asupra unor pre
ocupări ale conducerilor de partid și 
de stat din cele două țări in dome
niul construcției socialiste.

Tovarășul Cen Iun-kuel a oferit un 
banchet în cinstea delegației ro
mâne. în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej au fost evidențiate evoluția as
cendentă a relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre cele 
două partide, țări și popoare, precum 
și utilitatea contactelor și a schim
bului de experiență pentru con
struirea cu succes a socialismului în 
ambele țări. Tovarășii Cen Iun-kuei 
și Iosif Banc au toastat in sănătatea 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Mao 
Tzedun, pentru continua dezvoltare 
și întărire a prieteniei, solidarității 
militante și colaborării multilaterale 
dintre România și China.

întrevederea și banchetul s-au des
fășurat într-o atmosferă tovărășeas
că, de caldă prietenie.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
Moscova au fost date publicității 
chemările C.C. al P.C.U.S. cu prile
jul celei de-a 58-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Oamenii muncii din Uniunea So
vietică sînt chemați să extindă și 
mai mult întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului al XXV-lea al 
P.C.U.S., să lupte pentru îndeplinirea

Înainte de termen a planului pe 
anul 1975 și încheierea cu succes a 
celui de-al 9-lea plan cincinal.

C.C. al P.C.U.S. adresează salutul 
său partidelor comuniste și munci
torești, țărilor socialiste, popoarelor 
care luptă pentru independență și 
progres social, popoarelor care luptă 
împotriva imperialismului și rasis
mului.

«

CAIRO

Convorbiri româno-egiptene
CAIRO 11 (Agerpres). — Ion Pă- 

țan. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, 
aflat în drum spre Bagdad, s-a în- 
tîlnit la aeroportul din Cairo cu Zaki 
El Shafei. ministrul economiei și 
cooperării economice internaționale 
al R. A. Egipt, cu A. Zoulficar. prim- 
adiunct al ministrului comerțului, șl 
alti membri ai conducerii celor două 
ministere.

Cu acest prilej. Ion Pățan si Zaki

EI Shafei, trecînd în revistă relațiile 
economice și comerciale bilaterale, 
și-au exprimat deplina satisfacție 
pentru cursul continuu ascendent al 
relațiilor dintre România si Egipt și 
au apreciat că există toate condițiile 
necesare pentru lărgirea 
carea acestor relații. în 
tărîrilor adoptate de 
Nicolae Ceaușescu si
Anwar El Sadat. în interesul celor 
două țări și popoare prietene.

A fost prezent Petru Burlacu, 
ambasadorul român la Cairo.

si diversifi- 
SDiritul ho- 
presedintele 
președintele

ROMA 11 (Agerpres). — Vineri a 
avut loc cea de-a treia întîlnire din
tre reprezentanții guvernului italian 
și cei ai sindicatelor, consacrată 
examinării situației economice din 
țară, măsurilor care se impun a fi 
adoptate, precum și reînnoirii con
tractelor colective de muncă pentru 
circa 4,5 milioane de salariați. Dele
gația guvernamentală, condusă de 
premierul Aldo Moro, a inclus miniș
trii industriei, agriculturii și finan
țelor, în timp ce Federația unitară a 
confederațiilor muncii a fost repre
zentată de secretarii generali ai celor 
trei centrale sindicale italiene.

în vederea înviorării activității 
productive, a fost prezentat un im
portant program guvernamental de 
sprijin pentru sectoarele fundamen
tale ale economiei italiene. Este

vorba, între altele, de investiții pen
tru finanțarea exporturilor, de spri
jinire a unui program energetic, de 
relansare a sectorului construcțiilor. 
Sînt prevăzute, de asemenea, impor
tante investiții pentru dezvoltarea 
sudului Italiei, ca și crearea unor 
fonduri (peste 26 200 miliarde lire în 
intervalul 1977—1979) pentru restruc
turarea industrială, pentru extinderea 
cercetării științifice și tehnologice, 
precum și pentru realizarea de pro
grese în sectoare cheie ale agri
culturii.

înscenarea judiciară 
împotriva tovarășului 

Luis Corvalan

încheierea vizitei 
președintelui Siriei

în U. R. S. S
MOSCOVA Îl (Agerpres). — Hafez 

El-Assad. secretar general al Coman
damentului regional al Partidului So
cialist Arab Baas. președintele Re
publicii Arabe Siriene, a făcut. în zi
lele de 9 si 10 octombrie, o vizită 
de prietenie în Uniunea Sovietică. în 
cadrul convorbirilor sovieto-siriene. 
informează agenția T.A.S.S.. a fost 
abordată situația din Orientul Apro
piat. Părțile au reafirmat hotărîrea 
de a face tot ce depinde de ele în 
vederea restabilirii si asigurării drep
turilor legitime ale statelor si popoa
relor arabe, inclusiv ale poporului 
arab palestinean. Conducătorii sovie
tici si sirieni și-au reafirmat dorința 
de a întări si in viitor prietenia între 
cele două state si popoare.

în fața valului de acțiuni protestatare

SEMNIFICATIVE SCHIMBĂRI IN RINDUL CADRELOR 
ARMATEI SPANIOLECONDUCĂTOARE ALE

MADRID11 (Agerpres). — Criza 
regimului franchist devine tot mai 
profundă. cuprinzînd si instituții 
care altădată reprezentau un sprijin 
puternic pentru autoritatea centrală, 
în acest sens interpretează observa
torii politici schimbările intervenite 
în rîndul cadrelor conducătoare din 
armata spaniolă.

Dună cum informează agențiile de 
presă. în cursul unei reuniuni a ca
binetului de la Madrid, desfășurată 
sub președinția generalului Franco, o 
serie de posturi-cheie ale armatei, 
printre care cele de comandanți ai 
unor regiuni militare și ai gărzii ci
vile. au fost atribuite unor persona
lități ce aparțin ..liniei dure". Unul 
dintre noii numiți, generalul Angel

Campano. este cel care a semnat, in 
calitatea sa anterioară de comandant 
al regiunii militare Madrid, sentin
țele de condamnare la moarte a celor 
cinci tineri militanti antifasciști care 
au fost executați.

Pe linia aceleiași politici de elimi
nare a persoanelor mai puțin sigure 
pentru aducerea la îndeplinire a mă
surilor represive, pentru descuraja
rea acțiunilor protestatare ce se in
tensifică în rîndul celor mai diverse 
pături si categorii sociale din Spania 
se înscrie si arestarea recentă a trei 
ofițeri. Ei sînt acuzați că ar fi avut 
legături cu grupul de nouă ofițeri 
arestați in luna august pentru ..acti
vitate subversivă".

SANTIAGO DE CHILE 11 (Ager
pres). — Curtea Supremă de Justiție 
din Chile a respins cererea introdusă 
în favoarea lui Luis Corvalan, secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Chile, prin care se solicita ga
rantarea drepturilor fundamentale 
ale omului.

Luis Corvalan, arestat Ia cîteva 
după lovitura militară de stat 
1973, este deținut în prezent în 
chisoarea de la Ritoque, la 160 
nord-est de Santiago de Chile,
trivit agențiilor internaționale de 
presă, starea sănătății sale s-a în
răutățit în ultima vreme.

zile 
din 
în- 
km 
Ro

agențiile de presă transmit:
Ministrul român al trans* 

porturilor și telecomunica
țiilor, Traian Dudaș, care se află 
într-o vizită oficială în Mexic, a a- 
vut convorbiri cu Eugenio Mendez 
Docurro. ministrul comunicațiilor și 
transporturilor. Luis E. Bracamontes, 
ministrul lucrărilor publice, Luis M. 
Bravo Carrera, 
precum si 
tatnentelor 
nicațiilor. 
examinate 
cooperării
lor si telecomunicațiilor, precum si 
lărgirea cadrului juridic al colabo
rării în domenii de interes reciproc.

ternațional cu tema „Perspectivele și 
problemele colaborării economice în
tre țările din estul și vestul Euro
pei", la care au luat parte numeroși 
economiști și oameni de știință de pe 
continent. Participanții au făcut un 
schimb de păreri asupra posibilității 
extinderii colaborării 
tre state cu orînduiri

economice în- 
sociale diferite.

rajoasă a muncitorilor spanioli, con- 
damnînd, totodată, „teroarea institu- 
ționalizață in Spania de actualul re
gim". Consiliul a adoptat, de aseme
nea, un manifest al femeilor mun
citoare, precum și o rezoluție cu pri
vire la relațiile sindicale internațio
nale.

ministrul marinei, 
cu conducători ai depar- 
căilor ferate si telecomu- 
Cu acest prilej, au fost 
aspecte ale dezvoltării 

in domeniul transporturi-

Simpozion consacrat coo 
perării.In 
desfășurat un

Berlinul occidental s-a
simpozion științific in-

Convorbiri economice 
chino-americane. Han Nien- 
lun, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Chineze, a avut o 
convorbire cu membrii delegației de 
oameni de afaceri americani, con
dusă de Cyrus R. Vance, vicepre
ședinte al Consiliului pentru relații 
externe al S.U.A.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Largă recunoaștere

Adunarea Legislativă a 
Republicii Costa Rica — 
parlamentul țării — a aprobat o mo
țiune prezentată de grupul deputați- 
lor comuniști, reprezentînd Pațtidul 
Avangarda Populară, privind expro
prierea terenurilor deținute de socie
tatea străină „Osa Productos Fores
tales".

Pentru finanțarea proiec
telor energetice, p^edinteie 
S.U.A., Gerald Ford, a trimis Con
gresului un proiect de lege care so
licită alocarea sumei de 100 miliarde 
dolari. Conform politicii petroliere 
preconizate de președintele Ford, 
programul urmărește reducerea im
porturilor de țiței, precum și pros
pectarea și utilizarea altor surse de 
energie.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, T°- 
dor Jivkov, va efectua o vizită ofi
cială în Maroc, la invitația regelui 
Hassan al II-lea.

Festivalul 
ziarului „Akahata" 

tn zilele de 10 și 11 octombrie, in 
parcul Sayama, din apropierea capi
talei nipone, s-a desfășurat, cel de-al 
XVlI-lea festival al ziarului „Aka
hata", organ al C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia. Programul 
festivalului, la care au participat 
peste 100 000 de persoane, a cuprins 
manifestări politice, întîlniri, specta
cole folclorice și moderne. Standuri 
de cărți și reviste, de produse din 
toate zonele Japoniei, organizate de 
comitetele prefecturale, au atras ur. 
mare număr de cetățeni, veniți de 
la Tokio și din alte regiuni ale țării.

La festivitatea inaugurală au parti
cipat membrii conducerii superioare 
a P.C.J., în frunte cu Sanzo Nosaka, 
președintele C.C. al P.C.J., Kenji Mi
yamoto, președintele Prezidiului C.C. 
al P.C.J., precum și alte personalități 
ale vieții politice și culturale din ca
pitala niponă, intre care guvernato
rul Ryokichi Minobe.

In cuvintarea rostită la deschiderea 
festivalului, Tetsuzo Fuwa, șeful Se
cretariatului C.C. al P.C.J., a făcut 
o amplă trecere în revistă a succese
lor înregistrate de P. C. din Japonia 
și a subliniat sarcinile actuale ale 
partidului, ale presei comuniste din 
Japonia, in lupta pentru apărarea in
tereselor vitale ale poporului japo
nez, pentru dezvoltarea și întărirea 
forțelor democratice și progresiste 
ale țării.

La festival au participat reprezen
tanți ai unor ziare frățești. Ziarul 
„Scînteia" este reprezentat de tova
rășul Anghel Paraschiv, redactoT-șef 
adjunct.

a necesității sporirii rolului 0. N. U.
in soluționarea marilor probleme ale contemporaneității••

Guvernul Indiei a ad°ptat 
hotărîrea de a acorda ajutor finan
ciar țăranilor care au primit pămînt 
în cadrul reformei agrare. Cei îm
proprietăriți sînt foști argați, lipsiți 
de mijloace pentru achiziționarea 
uneltelor necesare. Răspunderea pen
tru executarea hotârîrii a fost încre
dințată guvernelor statelor, care vor 
acorda, inițial, fiecărui țăran împro
prietărit cite 500 rupii de hectar.

Comondontul șef al for
țelor aeriene militare ale 
Suediei 3 hotârît să interzică 
temporar orice zbor al aparatelor de 
vînătoare „Viggen Aj—37“. Decizia a 
fost luată în urma prăbușirii celui 
de-al doilea aparat de acest tip în
tr-un interval de cinci zile.

*
în noaptea de 11 octombrie, un 

grup de elemente de dreapta au a- 
tacat tipografia ziarului „Akahata", 
rănind o serie de activiști ai P.C.J. 
Cinci dintre atacanți, membri ai or
ganizației de dreapta „Kokubo seinen 
tai", au fost arestați.

Șeful departamentului pentru mă
suri juridice al C.C. al P.C.J. a dat 
publicității o declarație in care arată 
că acest atac reprezintă o gravă a- 
menințare la adresa libertății și 
drepturilor democratice prevăzute în 
constituția țării. El a cerut autorită
ților să facă o anchetă completă a- 
supra acestui caz și să pedepsească 
pe criminali.

IE
PRETUTINDENI
• NOI MANUALE 

ȘCOLARE ÎN VIETNA
MUL DE SUD. Odată cu 
apropierea redeschiderii școli
lor, în librăriile din Saigon 
și-au făcut apariția primele ma
nuale editate de noile autori
tăți. In paginile manualelor de 
școală sînt reflectate pe larg 
lupta eroică a poporului vietna
mez, munca de reconstrucție a 
țării, viata și activitatea revo
luționară a lui Ho Și Min, ale 
cărui îndemnuri către copii sînt 
reproduse la loc de frunte : 
„Iubiți-vă patria și poporul, fiți 
studioși și muncitori, fiți uniți 
și disciplinați, păstrați o strictă 
igienă, fiți modești, deschiși și 
curajoși'*.

Joi seara, in plenara A- 
dunării Generale a O.N.U. 
s-au încheiat dezbaterile de 
politică generală. însuși 
faptul că la aceste dez
bateri au participat 12 șefi 
de state, 6 vicepremieri, 
115 miniștri ai afacerilor 
externe și 7 miniștri cu 
alte portofolii in guverne 
relevă însemnătatea deose
bită pe care statele mem
bre — in acest moment 
142 — o acordă forului in
ternațional.

Luările de cuvînt din ca
drul dezbaterilor generale, 
supunînd examinării situa
ția politică, economică și 
socială a lumii, au reflec
tat puternic preocupările 
popoarelor față de un șir 
de probleme majore ale 
contemporaneității. între 
care pe prim plan s-au si
tuat problemele subdezvol
tării, dezarmarea, decolo
nizarea și democratizarea 
raporturilor interstatale. 
Numeroși reprezentanți al 
statelor — mari, mijlocii și 
mici, industrializate sau 
curs de dezvoltare — 
relevat necesitatea ca 
ceste probleme să-și 
sească soluțiile așteptate 
în cadrul O.N.U. și cu fo
losirea mai intensă a posi
bilităților pe care această 
organizație le oferă. „în
suși faptul că aceste pro
bleme de însemnătate car
dinală se află pe agenda 
noastră constituie o recu
noaștere că O.N.U, este 
forul cel mai adecvat 
pentru soluționarea lor ptin 
eforturile colective 
statelor" — declara : 
trul de externe al 
J. B. Chavan. La 
său, Mariano Rumor, minis
trul de externe al

sublinia că „O.N.U. rămîne 
principalul instrument de 
dezbatere, negociere -și 
cooperare, cu atit mai mult 
cu cit multiplicarea inter
dependențelor dintre țări și 
popoare sporește numărul 
problemelor care reclamă 
soluții la nivel internațio
nal'*. Exprimînd o opinie 
larg răspîndită in rîndul 
majorității statelor, minis
trul de externe al Bangla
deshului, A.S. Chowdhury 
declara : „Pentru statele

lor care preocupă lumea 
întreagă.

în strînsă legătură cu a- 
ceasta, dezbaterile au sub
liniat necesitatea democra
tizării relațiilor internațio
nale. Identificarea unor so
luții echitabile și juste la 
marile probleme contem
porane — au subliniat re
prezentanții a numeroase 
state membre — impune 
participarea pe picior de 
egalitate a tuturor statelor, 
Indiferent de mărime, de

încheierea generale

in 
au 
a- 

gă-

ale 
minis- 
Indiei, 
rîndul
Italiei,

mici, in curs de dezvoltare, 
cum este și țara mea, 
O.N.U. nu este numai cel 
mai bun forum in care ele 
iși pot face auzite glasurile, 
ci unicul forum". în acest 
context, este semnificativ 
că aproape nu a existat 
discurs rostit in plenara 
Adunării Generale in care 
Inițiativa românească vi
zînd creșterea rolului și efi
cienței O.N.U. in cîmpul 
vast al raporturilor multi
laterale internaționale să 
nu fi constituit un principal 
punct de referință — ceea 
ce a reflectat importanța și 
actualitatea acestei inițiati
ve, sprijinul cvasiunanim 
de care se bucură fn rindul 
statelor, posibilitățile mari 
existente in vederea adop
tării de noi măsuri concrete 
pentru a face ca activitatea 
organizației să devină mai 
eficientă, pentru ca O.N.U. 
să contribuie mai substan
țial la rezolvarea probleme-

orînduire, de potențial și 
grad de dezvoltare, concer
tarea eforturilor tuturor.

Una dintre cele mai im
portante concluzii ale celor 
trei săptămîni de dezbateri 
din Adunarea Generală 
este afirmarea cvasiunani
mă a relației de strînsă 
condiționare reciprocă a 
problemelor, atit politice 
cit și economice, care con
fruntă lumea de azi. în ar
gumentarea acestei opinii 
au fost invocate fapte care 
denotă intensificarea cursei 
Înarmărilor, escaladarea la 
circa 300 de miliarde do
lari anual a cheltuielilor 
militare, persistența foca
relor de conflict, adîncirea 
decalajelor dintre niveluri
le de dezvoltare ale state
lor, agravarea crizei de e- 
nergie, materii prime și a- 
limente, menținerea barie
relor ridicate in calea dez
voltării cooperării multi
laterale interstatale etc.

Legat de aceasta, dezbate
rile au relevat necesitatea 
și posibilitatea ca aceste 
probleme să-și găsească o 
soluționare corespunzătoa
re în cadrul eforturilor 
pentru edificarea unei noi 
ordini politice și economi
ce internaționale, pe baza 
noilor principii de relații 
internaționale, juste, echi
tabile și democratice. în 
scopul îndeplinirii acestui 
deziderat major al contem
poraneității, reprezentan
ții a numeroase state au 
subliniat necesitatea trans
punerii cu strictețe în via
ță a prevederilor documen
telor adoptate la ultimele 
două sesiuni extraordinare 
ale Adunării Generale și 
la precedenta sesiune ordi
nară în domeniul făuririi 
noii ordini internaționale, 
a realizării de noi măsuri 
vizînd soluționarea proble
melor dezvoltării și coope
rării economice internațio
nale.

Spiritul de negociere și 
conlucrare 
la sesiunea 
încheiată la 16 septembrie, 
alimentează 
problemele majore care au 
fost evocate în cuvîntările 
de politică generală din 
plenară își vor găsi și in 
dezbaterile comitetelor A- 
dunării Generale o aborda
re pe măsura însemnătății 
lor și o reflectare adecvată 
în rezoluțiile ce vor fi e- 
laborate, grăbindu-se astfel 
procesul soluționării lor 
juste și echitabile, în con
cordanță cu interesele de 
progres și pace ale întregii 
omeniri.

Consiliul Confederației 
Mondiale a Munciiși a lnche- 
,iat lucrările la Bruxelles. Consiliul 
salută, într-o rezoluție, lupta cu-

Plenara C.C. al Partidului

TIRANA 11 (Agerpres). — La 10 
octombrie s-a Întrunit a VIII-a ple
nară a C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, prezidată de Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al P.M.A. Ple
nara a analizat problema redactării 
noii Constituții a R. P. Albania și a 
adoptat hotărîri corespunzătoare, a- 
nunță agenția A.T.A.

care a domnit 
extraordinară.
speranța că

C. A1EXANDROAIE

Apele Eniseiului au fost zăgăzuite

Creșterea prețurilor 
la bunurile de consum 
în țările Pieței comune

Potrivit datelor publi- 
Bruxelles de Oficiul 
de statistică, in pe- 
1974—august 1975, pre-

BRUXELLES 11 (Agerpres). — In
flația continuă să se mențină Ia cote 
înalte in țările Pieței comune, depă
șind 10 procente in toate statele 
membre ale C.E.E., exceptind R.F.G. 
și Danemarca, 
cate vineri la 
vest-european 
rioada august
țurile la bunurile de consum au spo
rit in Marea Britanie cu 26.9 la sută, 
in Irlanda cu 18,9 procente, cu 15,3 
la sută în Italia, cu 11,4 la sută in 
Belgia, cu 11 la sută în Franța, 10,6 
la sută in Olanda, 10,4 la sută in 
Luxemburg, 9,7 la sută in Dane
marca și 6 la sută in R.F. Germania.

Sîmbătă dimineața, 
Intre stincile sălbatice 
ale munților Saian, a 
avut loc o importantă 
premieră în cadrul 
complexului program 
de valorificare a bo- 
gățiilor Siberiei.

Apele fluviului Enl- 
sei au fost deviate pe 
un nou traseu. fn 
strimtoarea Karlovo, 
unde se ridică un im
presionant baraj, va fi 
construită o centrală 
hidroelectrică 
6 400 000 kW.

fn momentul 
transmit, 
cosmonaut 
Beregovoi taie pangli
ca roșie din fața ulti
melor basculante încăr
cate cu stîncă, ce vor 
bara pentru totdeau
na străvechiul curs al 
Eniseiului. tn aplauze-

de

cind 
generalul 
Gheorghi

le celor 10 000 de con
structori prezenți la 
manifestare, începe ul
tima operație. Șuvoiul 
învolburat se
Si, treptat, se indreap. 
tă spre noua

Un întreg 
de întreprinderi 
construiește în prezent 
in zona Saianului t- 
120 de mari uzine, care 
vor contribui la valo
rificarea imenselor re
zerve de bauxită, 
fier, lemn, marmură, 
diamante ale Siberiei. 
25 de întreprinderi 
funcționează deja.

Hidrocentrala 
munții Saian, care 
smulge Eniseiului 
mii cai putere în 1973, 
reprezintă doar o stea 
din salba de hidro
centrale ce va lumina

supune
sa albie, 
complex 

se

din 
va 

pri-

cursul bătrînului flu
viu. tn următorii ani 
se prevede construcția 
unor noi obiective : Hi
drocentrala de la Moi
na (3 200 000 kW), cea 
de la Predvin (1 600 000 
kW), Abakan (3 300 000 
kW), Osinovsk (6,5 mi
lioane kW), Igarsk 
(6 600 000 kW). Sînt 
perspective despre ca
re vorbesc cu emoție 
cei care astăzi partici
pă aici la aruncarea 
ultimelor tone de stin- 
că in calea Eniseiu
lui, forțîndu-l să por
nească pe calea trasată 
de ei. pe calea ener
geticii — cheia valori
ficării bogățiilor de pe 
întinsele spații sibe
riene.

Laurentiu DUȚĂ

lucrările Comisiei permanente a C. A. E. R.
pentru probleme valutar-financiare

MOSCOVA 11 (Agerpres). — între 
8 și 10 octombrie 1975 a avut loc la 
Moscova cea de-a 29-a ședință a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pen
tru probleme valutar-financiare. La 
ședința comisiei au luat parte dele
gațiile țărilor membre ale C.A.E.R. : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S. în confor
mitate cu convenția dintre C.A.E.R. 
și Guvernul R.S.F. Iugoslavia, la șe
dință au luat parte reprezentanți ai

acestei țări. La lucrări au participat, 
de asemenea, reprezentanți ai Băncii 
Internaționale de Colaborare Econo
mică și ai Băncii Internaționale de 
Investiții.

Comisia a examinat problemele 
valutar-financiare legate de realiza
rea „Programului complex" și a a- 
probat planul ei de lucru pe anul 
1976.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de lucru, in 
spiritul deplinei ințelegeri reciproce 
și al prieteniei frățești.

• ANVERS, PORT PE 
RIN. Rinul navigabil s-a „lun
git" recent cu 37 km, prin intra
rea în funcțiune a canalului Rin- 
Escaut. Noua lucrare hidrotehni
că este situată. în cea mai mare 
parte (32 km), pe teritoriul Olan
dei. dar costul lucrărilor a fost 
acoperit aproâpe în întregime 
(540 din 600 milioane de gulden*) 
de către Belgia). Aceasta, de
oarece, datorită canalului, portul 
belgian Anvers capătă o poziție 
mai bună în competiția cu por
turile olandeze Rotterdam șl 
Amsterdam. într-adevăr, dacă 
Rinul s-a lungit, în schimb le
gătura Anversului cu Rinul 
s-a scurtat cu 35 de km ; 
se evită, de asemenea, dificul
tățile de navigație provocate de 
intemperii pe vechea comunica
ție acvatică. Vasele înving di
ferența de nivel dintre apele 
Rinului și cele ale Escautului 
cu ajutorul unui sistem de 
ecluze.

• EFECTE NOCIVE 
ASUPRA INIMII. O^- 
nii de știință de la Insti
tutul de medicină de pe lingă 
Centrul de cercetări nucleare 
din Jiilich (R.F.G.) au ajuns la 
concluzia că fumatul reduce pu
terea de pompare a inimii cu 
peste 15 la sută. Măsurătorile 
s-au făcut în două etape : o da
tă — după o abstinență de 12 
ore și a doua oară — după 
consumul, în decurs de 12 ore, 
a 7—8 țigări. Metoda, pusă la 
punct în cadrul institutului, se 
bazează pe injectarea de radio- 
izotopi, al căror traiect în cir
cuitul sangvin poate fi urmărit 
cu ajutorul razelor gamma ce 
răzbat în exterior.

• SISTEM AUTOMAT 
DE ÎNREGISTRARE A 
TIMPULUI DE MUNCĂ. 
„A.R.O. 100“ — se numește noul 
sistem automat de înregistrare 
a timpului de muncă, elaborat 
la Institutul de telecomunicații 
din Varșovia. El poate fi folo
sit în întreprinderi și alte uni
tăți avînd pînă la zece mii de 
salariați. Fiecare salariat dispune 
de o fișă metalică cu mai mul
te orificii (de fapt un număr 
codificat) care, la intrarea sau 
ieșirea din schimb, se introduce 
in compostorul ceasului elec
tric. De acolo informația con- 
ținînd numărul fișei și ora în
registrării ajunge într-un calcu
lator dinainte programat. A- 
cesta poate primi și alte date 
— privind concediile de boală, 
de odihnă etc. Noul sistem au
tomat înlocuiește munca unui 
numeros "personal folosit pen
tru asemenea evidențe.

• UN TREN DE 2,5 
KM. După petrolierele gigant, 
cu o încărcătură de 500 000 
tone, și avioane care pot 
transporta peste 300 de pasa
geri, iată că și transportul pe, 
calea ferată participă la cursa 
pentru sporirea capacității de 
încărcare. O companie minieră 
australiană utilizează trenuri 
cu o lungime de 2,5 kilometri, 
propulsate de cinci locomotive. 
O asemenea garnitură însumea
ză 230 de vagoane de cale fera
tă și este folosită pentru trans
portul minereului.

•PNEURILE Șlt. 

PROTECȚIA SOLULUI, 
în Ungaria se aplică o metodă 
originală de combatere a ero
ziunii solului. Institutul ungar 
pentru gospodărirea apelor și 
protecția solului a elaborat o 
metodă de protejare a maluri
lor lacurilor și a albiilor siste
melor de hidroameliorații și iri
gații, prin placarea lor cu... 
pneuri uzate de automobil. Me
toda a fost aplicată pe scară 
mai largă pentru prima oară iu 
districtul Zselio unde, pentru 
protejarea unor maluri, s-au fo
losit peste 30 000 de pneuri. 
Calculele au arătat că această 
metodă este cu 70 la sută mai 
ieftină decît aceea aplicată prin 
utilizarea materialelor clasice.

• TIMIDITATEA - MA
LADIE SOCIALĂ. Psih°- 
logii americani — informează 
„Der Spiegel" — au constatat 
că, în general, una din două 
persoane din S.U.A. suferă de 
această tulburare de comporta
ment. Chiar în mediul studen
țesc și îndeobște în rîndurile 
tineretului — unde domnește 
mai multă sociabilitate — ti
mizii depășesc 40 la sută. Cau
za principală o constituie — 
potrivit cercetătorilor — „indi
vidualismul și egocentrismul ce 
caracterizează societatea de con
sum". Studiile publicate în 
S.U.A. amintesc — ca un feno
men opus — efectele educative 
salutare pe care le are, în țări
le socialiste, prioritatea acorda
tă „succesului colectiv".
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