
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele companiei „General Electric"

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, sîmbătă la artliază, pe Sir 
Arnold Weinstock, președintele com
paniei „General Electric" din Marea 
Britanic.

La întrevedere au participat tova
rășii Gheorghe Oprea, viceprim-mi-

nistru al guvernului, Ion Ursu, pre
ședintele Consiliului National pentru 
Știință și Tehnologie, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, și Vasile Pungan, consilier al 
președintelui republicii.

A fost de față ambasadorul Marii

Britanii la București, Jeffrey Charleâ 
Peterson.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială. în cadrul căreia a 
fost exprimată dorința comună de. a 
promova o colaborare reciproc avan
tajoasă între întreprinderile specia
lizate românești și compania „Gene
ral Electric".
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Perspective fertile prieteniei,

SPIRIT S-a încheiat semănatul ț

cooperării și solidarității

REVOLUȚIONAR, 
PRINCIPIALITATE 

PARTINICĂ

In județul 
Teleorman

româno-portugheze

„Desfășurarea unei permanente activități politico- 
ideologice și de educație socialistă reprezintă o necesitate 
obiectivă în întreaga perioadă de construire a socialismului 
și comunismului, 
de făurire a noii

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către Co
mitetul județean Teleorman al 
P.C.R. se arată : Lucrătorii din 
agricultura de stat și coopera
tistă a județului nostru, mobili- 
zîndu-și toate forțele pentru 
buna desfășurare a actualei cam
panii agricole, raportează înche
ierea îns.ămințărijor de toamnă 
pe întreaga suprafață planificată. 
Comitetul județean de partid, 
consiliul popular județean, se 
arată în încheierea telegramei, 
vor face totul pentru realizarea 
in mod exemplar a sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului.

în județul 
Prahova

o componentă esențială a procesului 
societăți".

NICOLAE CEAUȘESCU
întreaga desfășurare a vieții eco- 

nomico-sociale a României verifică 
drept un adevăr de necontestat că 
ritmul înaintării pe calea socialis
mului se află in indisolubilă legă
tură cu nivelul de conștiință al oa
menilor, cu progresele realizate in 
formarea omului nou, factor pri
mordial în întreaga operă de edifi
care a noii .orînduiri.

După cum se știe, importanța deo
sebită acordată de partid probleme
lor muncii politico-educative a fost 
puternic subliniată incă in hotărîri- 
le Congreselor al IX-lea și al X-lea, 
în alte documente de partid de 
neștirbită actualitate. Un program 
unitar și atotcuprinzător de acțiune 
pentru formarea și dezvoltarea con
științei socialiste a poporului a fost 
conturat de Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971, de la care se 
împlinesc în aceste zile patru ani. 
Completat și îmbogățit prin hotări- 
rile Congresului al XI-lea. prin pre
vederile Codului etic, acesta consti
tuie o componentă esențială a Pro
gramului P.C.R. de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre 
comunism.

în inițierea și elaborarea progra
mului ideologic al partidului, un rol 
hotărîtor a revenit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, reliefîndu-se și

cu acest prilej trăsăturile caracte
ristice modului său de gindire și ac
țiune — inaltă principialitate și spi
rit partinic, combativitate și intran
sigență revoluționară, umanism so
cialist. capacitate de a descifra ce
rințele majore ale mersului înainte 
al societății, de a îmbogăți. tezaurul 
gîndirii marxiste cu teze noi, cute
zătoare, deschizătoare de largi ori
zonturi.

Se poate, desigur, aprecia că ac
tivitatea desfășurată pentru trans
punerea în viață a programului 
ideologic al partidului a exercitat o 
puternică influență asupra tuturor 
laturilor vieții economi co-sociaie. 
Creșterea spiritului militant al co
muniștilor. dezvoltarea conștiinței 
socialiste a maselor își găsesc ma
terializare in elanul și abnegația cu 
care întregul popor înfăptuiește po
litica partidului. în toate marile 
succese obținute in dezvoltarea so
cietății noastre, în remarcabilele 
lapte de muncă și inițiative rod
nice în între<;ere.a peni hi realiza
rea cincinalului înainte de termen.

Au fost obținute progrese in îm
bunătățirea conținutului propagan
dei de partid, al muncii politice de 
masă. în intărirea legăturii lor cu 
viața. Efecte pozitive vădesc mă
surile adoptate pentru perfecționa
rea procesului instructiv-educativ,

pașii realizați pe calea integrării 
invățămîntului cu producția, s-a ex
tins activitatea de răspindire a cu
noștințelor științifice. Au apărut 
unele lucrări valoroase, de sinteză, 
în domeniu! științelor sociale, crea
ții remarcabile în literatură, cine
matografie. muzică, artele plastice, 
s-a îmbunătățit repertoriul teatre
lor, a crescut ponderea probleme
lor ideologico-educative în temati
ca generală a mijloacelor informă
rii de masă.

în spiritul exigenței revoluționa
re, partinice — trăsătură 
torie a însuși programului ideologic 
— trebuie însă arătat că, cu toate 
progresele înregistrate, în activita
tea ideologico-educativă mai per
sistă un șir de lipsuri și neîmpli- 
niri. Or. în etapa actuală de dez
voltare a societății noastre, perfec
ționarea mai departe, mai profundă 
a activității ideologice reprezintă o 
necesitate obiectivă, intrucit trans
punerea in viață a tuturor hotări- 
rilor Congresului al XI-iea. a mă
surilor preconizate pe toate planu
rile presupune ca o condiție esen
țială creșterea conștiinței socialiste 
a întregului ponor, astfel ca toți 
cetățenii patriei să-și consacre în
treaga energie, putere de muncă și

Lucrătorii de pe ogoarele ju
dețului Prahova au terminat re
coltarea porumbului și semăna
tul culturilor de toamnă.

în telegrama adresată cu »- 
cest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de biroul Comitetului județean 
Prahova al P.C.R. se spune : Vă 
asigurăm, iubite tovarășe .Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort in munca pentru 
creșterea producției agricole, 
valorificarea mai bună a pâmin- 
tului, a tuturor rezervelor exis
tente in agricultură, cu convin
gerea că astfel ne vom aduce 
contribuția la creșterea continuă 
a nivelului de trai al poporului, 
la propășirea patriei noastre so
cialiste.

defini-

în calendarul atît de bogat, al ac
tivității externe a României socia
liste. vizita întreprinsă in această 
sâptămînă 
Ceaușescu,
Elena Ceaușescu, in Portugalia se 
înscrie ca un eveniment politic re
marcabil, de amplă rezonanță inter
națională — expresie elocventă a di
namismului și consecvenței cu care 
sint transpuse in viață orientările 
fundamentale stabilite de Congresul 
al XI-lea al partidului.

Vizita a prilejuit contacte nemijlo
cite cu realitățile unei țări aflate pe 
drumul unor profunde prefaceri în
noitoare, cu un popor față de care 
poporul român nutrește o caldă sim
patie. Aceleași sentimente din par
tea poporului portughez pentru Ro
mânia. pentru poporul român s-au 
dezvăluit în chip elocvent pe între
gul parcurs al vizitei — în timpul 
convorbirilor oficiale și contactelor 
cu reprezentanți proeminenți ai vieții 
politice, în secvențele emoționante 
ale întîlnirilor cu oameni ai muncii, 
care au ținut să-1 salute pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, așa cum declara 
primarul orașului Lisabona, „ca pe 
un prieten și tovarăș de luptă1*.

între popoarele român și portughez 
există, așa cum se știe, străvechi le
gături de prietenie — legături ce își 
trag seva din afinitățile de obirșie, 
limbă și cultură și care și-au găsit 
continuitate de-a lungul timpului 
prin manifestările de solidaritate in- 
ternaționalistă ale poporului nostru 
cu forțele democratice, revoluționare 
din Portugalia’, in anii grei ai luptei 
acestora împotriva dictaturii fasciste. 
Restabilirea. încă în primele zile 
după 25 aprilie 1974, a relațiilor di
plomatice ; contactele oficiale Ia di
ferite niveluri ; vizita in România, 
în vara acestui an, a președintelui 
Francisco da Costa Gomes și sem
narea, cu acest prilej, a Tratatului 
de prietenie și cooperare — primul 
tratat încheiat între țări ce aparțin 
unor organizații militare diferite —

de tovarășul 
împreună cu

N icolae
tovarășa

convorbirile româno-portugheze cu 
prilejul conferinței generai-europe- 
ne — toate au deschis un cimp 
mereu mai larg de conlucrare atît în 
dezvoltarea economico-sqcială, cit și 
pe arena internațională.

în acest context, vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu in Portugalia 
este, indiscutabil, de natură să mar
cheze o treaptă superioară în evolu
ția relațiilor româno-portugheze. Așa 
cum se subliniază in Comunicatul co
mun. care poartă semnăturile celor 
doi președinți, constatîndu-se cu sa
tisfacție evoluția ascendentă a cola
borării economice, s-a căzut de acord 
să se treacă la extinderea acțiunilor 
de cooperare în noi domenii, îndeo
sebi în petrochimie, construcții de 
mașini, industria extractivă, agricul
tură etc., fiind semnificativ pentru 
această linie de dezvoltare faptul că 
schimburile comerciale reciproce ur
mează să ajungă în 1980 Ia un volum 
anual dfe 150 milioane de dolari. Un 
curs tot mai dinamic va imprima a- 
castei evoluții hotărîrea celor doi 
președinți de a da indicații organelor 
de resort române și portugheze ca. 
in spiritul prevederilor Tratatului de 
prietenie, sa acționeze pentru lărgi
rea și completarea cadrului juridic 
necesar continuei dezvoltări a co
laborării multilaterale.

Relevînd, din acest punct de vede
re, semnificația deosebită a vizitei, 
președintele Nicolae Ceaușescu sub
linia. adresîndu-se președintelui Costa 
Gomes: „Documentele care au fost 
semnate astăzi completează in mod 
minunat documentele semnate cu pri
lejul vizitei dumneavoastră in Româ
nia și Tratatul de prietenie și coope
rare intre țările noastre, deschid mari 
perspective pentru o colaborare in 
folosul celor două țări și popoare. Ele 
reprezintă. totodată, o afirmare a 
voinței popoarelor noastre de a trans
pune în viață documentele pe care 
le-am semnat, împreună, Ia Helsinki, 
de a contribui la o pace trainică in 
Europa și în lume".

La rîndul său. enumerind gama îăr* 
gă de acorduri încheiate intr-un timp 
scurt,și care stabilesc o rețea de trai
nice legături între popoarele român 
și portughez. președintele Costa 
Gomes a subliniat caracterul deose
bit de fertil al Tratatului de priete
nie și cooperare, cate „domină atmo
sfera generală a relațiilor noastre, 
fiind un cadru inspirat ce conține în 
el potențialul necesar pentru a croi 
cu succes drumurile viitorului".

Odată cu această evoluție pozitivi 
in domeniul economic se cuvine sub
liniat că vizita președintelui Româ
niei socialiste in Portugalia. în condi
țiile in care poporul portughez șe 
află angajat intr-un amplu proces de 
transformări revoluționare, a dat o 
inaltă expresie simpatiei profunde cu 
care poporul român urmărește trans
formările înnoitoare din 
țară. Poporul român 
complexitatea problemelor care se 
ridică astăzi în fața poporului por
tughez. intrucit el insuși a avut de 
făcut față unor probleme din multe 
puncte de vedere asemănătoare, după 
răsturnarea dictaturii fasciste, cu trei 
decenii in urmă. Răspunzmd intere
sului pe care cercurile politice, re
prezentanții Mișcării Forțelor Arma
te, cercurile largi ale opiniei publice 
portugheze ii manifestă față de ex
periența României in soluționarea 
acestor probleme, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a evocat pe larg, în cursul 
vizitei, o serie de aspecte de însem
nătate esențială din istoria ultimelor 
decenii a țării noastre. A fost re
levată. în acest sens, însemnătatea 
hotăritoare pe care a avut-o a- 
firmarea rolului conducător al 
clasei muncitoare, făurirea alian
ței muncitorești-țărănești, colabo
rarea cu intelectualitatea, realiza
rea unității tuturor forțelor progre
siste. cooperarea dintre comuniști și 
socialiști, unitatea cu alte forțe de-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Specialistul
așteptat

Ne-am întrebat și ne întrebăm oare întotdeauna cu 
cit ne păgubește fuga de răspundere ori comoditatea 
unora ? Sau ce prejudicii ne aduce mentalitatea celor 
care, din calcule egoiste, spunând „nu mă bag", „nu mc. 
amestec", rămîn de piatră la ce se intimplă in jurul 
lor ? Închid ochii să nu vadă o situație critică la în
lăturarea căreia sint chemați să intervină, iși astupă 
urechile să nu audă apelul prin care li se cere o mină 
de ajutor, un sfat. Apoi, cînd prejudiciul material sau 
moral s-a produs și nimic nu mai poate fi îndrep
tat ei sint primii care-și dau părerea, care acuză, 
critică, încearcă să iasă la iveală ca oameni pricepuți, 
șpunind că știau dinainte...

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Am reflectat la toate acestea după ce de curînd 
trecut pe la un complex zootehnic din județul Dîm
bovița. Directorul — despre care aveam să aflu că 
este un apreciat specialist — se agita, nu-ți găsea lo
cul, uitase de casa, de masă. Neliniștea și îngrijo
rarea lui erau normale. Intr-una din hale s-au 
îmbolnăvit și au murit mai multe animale. Altele sint 
pe cale să se prăpădească. Este greu de precizat diag
nosticul. Poate fi vorba de o intoxicație ; oricum insă 
este riscant să dai soluții... Dacă ar fi una singură șt 
sigură, n-ar ezita o clipă.

Pierderile pot lua proporții. $i totul se intimplă 
acum, către sfirșitul anului, cînd producția, care se 
anunța foarte bună, riscă să fie dată peste cap. Omul 
face ce poate și cit poate. Cum este .firesc, a anunțat 
forul de specialitate de la județ, apoi pe cel de la 
minister. Din nici o parte insă, nici un răspuns.

— La anchetă vor veni cu toții. De ce atunci și 
acum ? — își exprimă directorul nedumerirea, 
acum am nevoie de un sfat, de o părete, nu după 
cheierea „bilanțului", cind nimic nu mai poate fi 
dreptat.

Intr-adevăr, de ce n-au sărit in ajutor, cu sfatul și 
competența, cu autoritatea lor, specialiștii invitați ? 
De ce așteaptă doar ziua cind, tardiv, iși vor da pă
rerea că „n-ar fi trebuit si...", că „ar fi fost mai bine 
dacă..." sau că „s-ar fi impus ca..." ?

Posturile noastre de radio și televiziune vor transmite, in |urul 
orei 9, direct din Sala Palatului Republicii Socialiste România, ședința 

inaugurală.(Continuare în pag. a III-a)

întreprinderea „Electroputere" Craiova : laboratorul de inaltă tensiune Foto : £. Dichiseanu

FORUMUL POLITIC AL TINERETULUI
forumul responsabilității și angajării in lupta

pentru înfăptuirea Programului partidului

Mîine, în Sala Palatului, își încep lucrările 
Congresul al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist, 
Conferința a X-a a Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și cea de-a III-a Conferință 

națională a Organizației pionierilor

Și în noiembrie
e mult de lucru la timp 
E necesar să se muncească 

cu grabă

nu 
Eu 
în- 
in-

I
I
I
I

Constantin MORARU

ÎN ZIARUL DE AZI
• ORAȘUL Șl OAMENII LUI... • COPIII 
PICTEAZĂ • RUBRICILE NOASTRE : O- 
MUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ: DIN IN
STANȚĂ IN FAȚA OPINIEI PUBLICE ; FAP
TUL DIVERS ; SPORT ; DE PRETUTINDENI

După cum se știe, în zilele de 
3—5 noiembrie a.c. iși vor des
fășura lucrările Congresul al 
X-lea al U.T.C., a X-a Confe-» 
rință a U.A.S.C.R. și cea de-a 
III-a Conferință națională a 
Organizației pionierilor — eve
nimente cu profunde semnifica-, 
ții în viața tinerei generații a 
României socialiste. Constituite 
intr-un adevărat forum politic 
al tineretului, ele vor stabili 
obiectivele și sarcinile activită
ții viitoare, in scopul organizării 
și unirii eforturilor generațiilor 
tinere în vederea traducerii in 
viață a istoricelor hotăriri ale 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., înfăptuirii Programului 
P.C.R. de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism. Pentru condițiile tot 
mai bune de muncă și viață de 
care dispune, pentru climatul 
deplin favorabil în care învață, 
muncește și se formează, tînăra 
generație exprimă sentimentele 
sale de fierbinte recunoștință 
conducerii partidului, personal 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în anii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al U.T.C., 
de la Conferința U.A.S.C.R. din 
1973. tineretul. acționind sub 
conducerea partidului, a adus o

însemnată contribuție la marile 
realizări dobîndite de poporul 
nostru în industrie și agricultu
ră, în dezvoltarea învățămintu- 
lui, științei și culturii, in reali
zarea angajamentului național — 
cincinalul înainte de termen. De 
un larg interes s-a bucurat în
trecerea utecistă, parte integran
tă a întrecerii socialiste, Ia care

retului. O însemnătate excepțio
nală pentru întreaga muncă a 
organizațiilor noastre au avut 
întîlnirile periodice de lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu Biroul C.C. al U.T.C. și Bi
roul Comitetului Executiv ' al 
Consiliului U.A.S.C.R. — întil- 
niri care au constituit tot atîtea 
prilejuri de .profundă analiză a

Ion Troian ȘTEFĂNESCU
prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului

au fost antrenați peste 1.6 mi
lioane tineri. Tabloul activității 
tineretului, îmbogățit de acțiu
nile inițiate in cinstea Congre
sului al X-lea al U.T.C. și Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R., cu
prinde multiple inițiative în 
muncă, acte de dăruire și eroism, 
o prezență activă în viața so
cială, o mare varietate de ac
țiuni politico-educative, cultura
le, sportive, turistice.

Toate succesele dobindite de 
/tineri, de organizațiile lor se da- 

toresc, în primul rînd, conduce
rii și îndrumării permanente de 
către partid, preocupării tot mai 
susținute a întregii societăți pen
tru formarea și educarea tine-

preocupărilor noastre. în spiri
tul înaltei exigențe ce caracte
rizează activitatea secretarului 
general al partidului, adevărate 
lecții de conducere politică, de 
responsabilitate comunistă, im
bolduri la intensificarea efortu
rilor de gindire și acțiune pen
tru realizarea sarcinilor ce ne 
revin in formarea și educarea 
tinerei generații.

Așa cum se arată în Progra
mul partidului, tinerei generații 
îi revine un rol de mare însem
nătate în opera de făurire a so
cialismului și comunismului în 
România. în această perspectivă, 
dezbaterile, la care vor parti
cipa reprezentanții tineretului —

continuînd amplul dialog care a 
avut loc în recentele adunări și 
conferințe — vor urmări stabi
lirea căilor și mijloacelor adec
vate pentru ridicarea continuă 
a. nivelului de pregătire profe
sională, dezvoltarea conștiinței 
socialiste, crearea și consolida
rea trăsăturilor moral-politice 
proprii tinărului comunist. în lu
mina Codului principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniș
tilor, ale eticii și echității so
cialiste. obiectivul fundamental 
al activității organizației revolu
ționare a tineretului ii va con
stitui educarea prin muncă și 
pentru muncă a tuturor catego
riilor de tineri.

Urmărind realizarea acestui 
obiectiv, Uniunea Tineretului 
Comunist va situa in continuare 
in centrul activității sale tine
retul muncitoresc. Organizațiile 
U.T.C. din industrie au datoria 
de a-și orienta consecvent în
treaga activitate politico-educa- 
tivă spre întărirea spiritului de 
ordine și disciplină muncitoreas
că, antrenarea mai eficientă a 
tuturor tinerilor la folosirea in
tegrală a capacităților de pro
ducție și a fondului de timp, la 
creșterea productivității muncii,

Principalele lucrări din i campania 
agricolă de toamnă — recoltarea po
rumbului și insămințările — sint în 
stadiu final. Ele au fost executate 
intr-un. timp mult mai scurt decit 
in alți ani, ca rezultat al aplicării 
măsurilor stabilite in ședința din 26 
august a Comitetului. Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. privind îm
bunătățirea muncii în agricultură, 
intărirea spiritului de ordine și 
disciplină, creșterea răspunderii co
lective în executarea la timp și de 
calitate a lucrărilor agricole. în șe
dința de vineri dimineața a coman
damentului central, apreciindu-se a- 
ceste rezultate,, au fost stabilite noi 
măsuri menite să asigure 
portul rapid al recoltei din 
și depozitarea ei în bune 
ții, intensificarea arăturilor 
toamnă, astfel incit să se pună o 
bază puternică recoltei din anul vii
tor. Ce trebuie întreprins acum in 
agricultură ?

TRANSPORTUL PORUMBULUI 
DIN CtMP SI INTENSIFICAREA 
LIVRĂRILOR LA BAZELE DE RE
CEPȚIE. Așa cum s-a arătat, con
stituie o realizare de seamă faptul 
că recoltarea porumbului s-a des
fășurat mai repede decît in alți 
ani. Dar recoltarea nu poate fi 
considerată încheiată pină cînd în
treaga producție nu va fi trans
portată din cimp. depozitată eu 
grijă în magaziile și pătulele pro
prii ale unităților agricole sau li
vrată bazelor de recepție. Or, 
în unele județe — Ialomița. Con
stanța. Brăila — pe cimp continuă 
să existe cantități importante de 
porumb așezat în grămezi. Timpul 
fiind prielnic, nu s-au produs stri
căciuni. Dar s-ar putea ca vremea 
să se înrăutățească — sintem la 
început de noiembrie — și, tocmai 
de aceea. întreaga cantitate de po
rumb din cimp trebuie să fie trans
portată de urgență și depozitată cu 
grijă, astfel incit să se prevină ori
ce pierderi. O atenție deosebită tre
buie să se acorde livrării porumbu
lui la bazele de recepție. Deși lu
crările de recoltare s-au încheiat, 
în județele Arad. Bihor. Constanța. 
Dolj. Ialomița, Iași, Ilfov, Olt și 
Salit-Mare nu s-au realizat preve
derile de livrare a porumbului la 
fondul de stat. Comandamentele ju
dețene și comunale au datoria să 
întreprindă măsuri organizatorice 
menite să asigure îndeplinirea gra
ficelor de livrare stabilite pentru 
fiecare unitate agricolă in parte.

RECOLTAREA SI PĂSTRAREA 
SFECLEI DE ZAHĂR. Pînă la 31 
octombrie, sfecla de zahăr a fost 
recoltată de pe 75 la sută din su
prafața cultivată. în cooperativele 
agricole din județele Cluj, Sălaj, 
Alba. Hunedoara. Sibiu, Bistrița- 
Năsăud s-a încheiat această lucrare, 
iar în altele se recoltează ultimele 
suprafețe. Intrucit am intrat în luna

trans- 
cimp 

condi- 
de

noiembrie, iar timpul se răcește cu 
fiecare zi. se cere ca întreaga can
titate de sfeclă recoltată să fie trans
portată și livrată fabricilor de za
hăr sau depozitată. Or, din cauză 
că nu s-a organizat bine transpor
tul, in prezent se află pe cimp pes
te 490 000 tone rădăcini de sfeclă. 
Cele mai mari cantități se află'. în 
cooperativele agricole din județele 
Botoșani, Suceava, Neamț, Mureș, 
Covasna. Ilfov, Brăila. Timiș, Satu- 
Mare, Brașov, Harghita. Trebuie 
luate măsuri atît pentru impulsiona
rea recoltatului, cit și a transportu
lui. astfel ca in decurs de 10—15 
zile toată producția de sfeclă ce nu 
se prelucrează acum să fie însilo- 
zată.

ARATURILE DE TOAMNA PEN
TRU INSAMÎNTARILE DE PRI- 
MAVARA. Pentru obținerea unor 
recolte mari în 1976 — primul an 
al viitorului cincinal — trebuie 
să se facă arături pe toate suprafe
țele prevăzute. Din datele furnizate 
de ministerul de resort rezultă că 
pină vineri. 31 octombrie, în între
prinderile agricole de stat și în coo
perativele agricole au fost executate 
arături de toamnă pe 1 265 500 hec
tare, ceea ce reprezintă 31 la sută 
din suprafața prevăzută. în urma 
ploilor, terenul se ară, foarte ușor, 
rezultînd lucrări de bună calitate. 
Aceste condiții trebuie folosite din 
plin pentru a se încheia arăturile 
pe întreaga suprafață pină cel mai 
tîrziu la 15 noiembrie. Avînd in ve
dere suprafețele care au rămas de 
arat, ministerul de resort a întocmit 
grafice de lucru, prevăzindu-se vi
teze zilnice de realizat în fiecare 
județ. Este necesar ca 65—70 Ia su
tă din tractoare să fie concentrate 
la arat, să se lucreze din zori și pină 
în noapte, astfel incit graficele de 
lucru să fie respectate zi de zi. în 
unele unități agricole nu au fost a- 
rate decît suprafețe mici, deoarece 
nu s-a eliberat terenul de coceni și 
alte resturi vegetale. Este necesar 
ca in fiecare comună, în fiecare u- 
nitate agricolă să fie antrenați toți 
oamenii la tăiatul cocenilor și trans
portul acestora în apropierea fer
melor zootehnice. întrucit constituie 
și un valoros furaj pentru animale.

Comandamentele județene și co
munale. conducerile unităților agri
cole, dezvoltînd experiența bună 
acumulată în această campanie, au 
datoria să acționeze cu toată ener
gia in vederea intensificării și ter
minării grabnice a lucrărilor. Cam
pania agricolă de toamnă nu se 
poate considera încheiată pină cînd 
nu va fi pusă la adăpost întreaga 
recoltă, pină cînd nu se vor execu
ta insămințările și arăturile de 
toamnă pe toate suprafețele pre
văzute. Acestui obiectiv trebuie 
să-i consacram. în aceste zile, toa
te forțele și mijloacele.

(Continuare in pag. a III-a)
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Zi obișnuită de toamnă. Ora 6,00. Se 
trezește orașul. S-au aprins lumini 
la ferestre, sosesc primele curse cu 
navetiști, răsună,pașii matinali pe 
asfalt. Conectate la imperturbabilul 
ciclu al fuselor orare, și aici, pe co
ordonatele exacte de 24°4’ longitudine 
estică și 44°26’ latitudine nordică, 
adică la Slatina, energiile oamenilor 
sint repotențate pentru o nouă zi.

Cum arată o Zi de viață la Slati
na ? Am încercat, pe baza unor in
stantanee autentice, să „filmăm" 
chipul etic al acestei colectivități ur
bane de-a lungul unei zile obișnuite.

Ora 6,10. Studenții Stelian și 
Laurențiu Havas încep ziua cu emo
ții. Vor reveni i 
institutului de 
cinci zile de ab
sențe. Cum să le 
motiveze 7

Ora
porțile întreprin
derilor 
schimbul 
Privitorul 
zat i 
nimic 
grupuri vorbăre
țe, pas întins, 
gestul reflex de a 
duce mina la bu
zunar și a pre
găti legitimația 
mărul Radu Barbu are însă o altă 
părere : „Iată o formalitate banală 
care nouă ne spune foarte mult. Mai 
anii trecuți, acești foști țărani, har
nici dar invățați să nu-i legitimeze 
nimeni cind ajungeau pe ogor, pu
teau fi auziți : -Ce vrei nene, nu mă 
mai cunoști ?» Spontaneitatea cu 
care respectă acum ritualul intrării 
pe poarta uzinei e pentru noi un in
diciu al unei noi atitudini față de 
ordine și disciplină".

Ora 7,00. Maistrul Mircea Bunea 
își începe primul turneu pe. lingă 
cele 128 de cuve în care se face e- 
lectroliza aluminiului pe răspunde
rea sa. „Calorifugate. plonjate, s-a- 
rate ca niște mirese ! De acord ?“ A 
plecat dintr-o funcție de activist 
pentru că voia să pună hala doi pe 
picioare. A pus-o pe picioare dar 
mergea mai slab altă hală ; i s-au 
cerut doi maiștri de la el să întă
rească noul colectiv. „Doi și cu mine 
trei ! — Matale 7 Te duci, matale ! 
— De ce să nu mă duc 7“ S-a des
părțit de 128 de „mirese" abia puse 
la punct ca s-o ia de la capăt cu alte 
128. „Calorifugate, plonjate".

Ora 7,10. La conducerea secției 
de fabricație anozi — discuție a- 
prinsă. Inginerul Emil Diaconu, 
maistrul Constantin Viespe, negru 
tot de praf de cocs, secretarul orga
nizației de partid Ștefan Popa, il 
scutură pe presatorul Alexandru Flo
rea. I s-a cerut în schimbul de 
noapte să ajute la desfundarea unui 
tronson între benzi : „Nu e treaba 
mea" ; atunci s-a cerut să pornească 
in compensare o altă presă : „nu era 
presa mea". „Presat" între trei opi
nii critice. Al. F. înțelege că „trea
ba cuiva" și „a cui e presa" sint no
țiuni incompatibile cu munca intr-un 
colectiv.

Ora 8,00. Atingînd culmea emoției, 
studenții Havas ajung la institut. Ne
liniștea le-a fost in zadar. Aici s-a 
aflat de mult motivul absențelor...

astăzi la cursurile 
subingineri, după

nemotivate. „Și cum a fost ? — Cum 
să fie 1 Sute și sute de fire..." Cu 
cinci zile in urmă o avarie acciden
tală a provocat secționarea nenumă
ratelor nervuri de comandă automa
tă a utilajelor din secția lor de obîr- 
șie. Secția în care și-au început ca
lificarea, secția care i-a îndrumat 
spre facultate. De cum au aflat, 
Laurențiu și Stelian s-au prezentat 
voluntari. Zi de zi, fir cu fir, pînă 
la două noaptea. Răsplată 2 Bucu
ria de a fi fost de față cînd întreg 
colectivul asista amuțit la repunerea 
în funcțiune ; instalațiile automate 
au funcționat
sutele de fire nu fusese legat greșit. 

Ora 9,15. La întreprinderea de uti
laj alimentar secretarii organizațiilor

perfect. nici unul din

meni în uniformă, în robe. Judecată la 
locul de muncă. Inculpații : foștii 
gestionari ai magazinului din cartie
rul Crișan I : Ion Saioc și Gh. 
ță. Pentru grave neglijențe , în gos
podărirea mărfurilor, nepuse Ta timp 
în vinzare, depreciate, pentru 
fundarea gestiunii cu buzunarul pro
priu, cei doi- suportă cuvintele aspre 
ale rechizitoriului, rușinea privirilor 
foștilor colegi. Ancheta a fost de
clanșată la cererea scrisă a cetățeni
lor din cartier. Justiția le dă satis
facție. Ceilalți lucrători din comerț 
se desolidarizează. Sentința e pro
nunțată pe loc. I se adaugă încă un 
gir : opinia publică.

Ora 14,00. Reîntîlnim pe secreta
rul de partid Hie Barbu la sediu.

Gh-i-

con-

Ora 16,30. La restaurantul din car
tier, Florea Nedelcu de la anozi 
„se umflă" cu pepsi. Bea din sarcină. 
E ultima etapă din „complotul" de 
recuperare a ețectriciă.iîului C. M. 
Meseriaș desăvirșit, C. .-M. are nă
ravul alcoolului. Tovarășii de mun- • 
că : ITâu dezvățat să 
beat la lucru. Apoi 
să-1 scoată din viciu și în timpul 
liber. Mentorul, Nedelcu, e un anti- 
alcoolic declarat.. Cineva trebuie to
tuși să-i țină companie colegului său 
pe care, dacă l-ar lăsa /singur, cine 
știe cind ar ajunge acasă. în fie
care săptămină reușește să-l re
tragă din local cu cinci minute mai 
devreme. Sperăm

mai vină 
au hotărit degenerative

6,36. Pe

pătrunde 
intii. 

neavi- 
nu remarcă 
: deosebit :

Orașul și oamenii lui...
FILELE VII ALE CODULUI ETIC

de acces... Pri-

de

de partid reamintesc comuniștilor, 
pe locul de muncă, sarcina ce au 
primit-o de a se îngriji fiecare de 
cite un alt coleg. „Cum muncește, 
cum trăiește. In lumina Codului etic. 
Muncă de la om la om“. Cite unul 
mai întreabă : -Cum să fac muncă 
de la om la om 7 Eu nu știu cum să 
explic !» I se răspunde : «Prin exem
plul personal*".

Ora 10.30. Muncitoarele secției de 
covoare de la industria locală 
mese un vizitator neobișnuit : 
Barbu, secretarul comitetului
partid de la întreprinderea de pre
lucrare a aluminiului. Le pune o în
trebare foarte concretă : „— Ce-i cu 
Antoaneta Irimiu ?“

Orai 11,15. Clipe de răgaz la „sec
ția metalurgică unu". Maistrul Se
bastian Popa a terminat de „corec
tat deosebirea de la teorie la prac
tică". Altfel spus, n-are deocamda
tă ce matrițe să ajusteze. Să stea 
așa ? Se uită la ucenici. Pină acum 
s-au uitat ei Ia el. Maistrul Popa 
scoate o foaie de hîrtie și-un creion. 
Schițează la iuțeală un reper și-l a- 
rată băieților : „— Am comis inten
ționat două greșeli. Găsiți-le! — Păi... 
n-ați tras axa pe simetrie. — Buun ! 
Asta e abeceul desenului tehnic. Dar 
cealaltă eroare ?...“

Ora 12,10. La turnătoria aceleiași 
întreprinderi. Proaspătului lucrător, 
căruia îi vom zice Titel, i s-a făcut 
prea cald. Nu-i de mirare. Abia de 
trei zile s-a transferat din sectorul 
forestier. Din nou anunță că vrea să 
plece. Că lui nu-i place. Echipa se 
constituie intr-o ședință ad-hoc : 
,.— Ascultă băiete, asemenea mese
rie nu mai găsești tu 1 — Să nu 
umbli dup-aia pe la șeful de secție 
să te-aducă iar la noi... — Măi frate, 
ai transpirat ? — Da — Apoi și cînd 
măninci o ciorbă te trec nădușelile".

Ora 13,00. Atmosferă gravă la în
treprinderea comercială „Alimenta
ra". Sosesc mașini, autorități.

Răsfoiește agenda cu însemnările 
neobișnuitelor sale vizite din ulti
mele zile. îl ascultă directorul 
Gheorghe Dincscu, și directorul teh
nic Octavian Popa. „Luni am fost 
în comuna Cungrea, satul Spătaru, la 
părinții ei ; mama a încercat să-i 
atragă atenția și el a dat-o afară. 
Marți am fost în comuna Ștefan cel 
Mare la părinții lui ; pe noră o pri
mesc oricind la dînșii, pe el să nu-1 
vadă în ochi. Astăzi am fost la ea, 
la unitate ; e muncitoare model. Să-l 
luăm iar la întrebări !“ E invitat 
înăuntru Petre Irimiu. S-a încurcat 
cu o femeie neserioasă, și-a alungat 
soția cu copil mic. A fost discutat 
și răsdiscutat. sancționat sever pe 
linie de partid. Pină acum — nici o 
îndreptare. Se încearcă din nou. I 
se explică din nou lui Irimiu 
seamnă o soție ca a lui, 
unui cămin, maturitatea în căsătorie, 
ce înseamnă in ultimă instanță răs
punderea socială față de familie. 
„Măi Irimiule, măi băiatule..." Răb
dare, sobrietate și afecțiune, calm, 
severitate. La sfîrșitul discuției, Pe
tre Irimiu se angajează să-și reia 
viața familială normală.

Ora 15.30. Maistrul Bunea e în
trebat dacă nu se duce la masă. „Să 
punem secția pe roate, dup-aia e 
timp și de altele. Cînd o fi toată lu
mea mulțumită și cu lacrimi pe 
obraz".

ce în- 
linișt.ea

șă nu compromi
tem , asaltul cetă
ții voinței, divul^ 1 
gind acest secret.

Ora 17,00—18,00: 
inginerul Diaco* 
nu i privește sti
vele de anozi din 
import. Moare de 
ciudă. Sînt de 
proastă calitate. 
A primit de pu
ține luni condu
cerea secției. Iși 
jură să n-aibă o- 
dihnă pînă ce 

n-atinge o productivitate care să ex
cludă importul. „Ai noștri ar fi mai 
buni, dar n-avem cantitate". Le ara
tă și oamenilor din schimbul doi : 
„Iertați-mă, dar încă sint la vîrsta 
invidiei. Nu suport ca altul să facă 
mai bine decit mine. Sau mai mult".

Ora 19,00. „Zborul etern pe lingă 
cenușa cuibului..." „Să ai curajul 
cine ești să mai fii !“ Versuri rostite 
de profesorul Nicu Dorobanțu în șe
dința cenaclului „Balada".

Ora 19,55. La T.V. se transmite 
buletinul meteorologic, dar gîndurile 
maistrului Viespe sînt departe. Cum 
să aspire alumina căzută între bare
le de alimentare ? Nu e o problemă 
din secția lui. dar inginerul Diaconu 
a auzit-o la direcție. Și, cum obiceiul 
de a se repartiza 
cite o „chemare 
tradiție, sarcina de 
ventiv" l-a 
lui.

Ora 22,00. 
apropie de 
remarcat dimineață.

Orele... In marile 
șului continuă fără 
însumează fapte, 
dini, în ultimă instanță profilul etic 
al oamenilor, al unui oraș.

cadrelor tehnice 
la idei" a devenit 

„a medita in- 
revenit de data aceasta

Schimbul de noapte se 
porți, cu gestul reflex,

hale viața ora- 
întrerupere. Ea 
gîhduri și atitu-

Sergiu ANDON

Tn ultimii ani, expcrți ai Orga
nizației Mondiale a Sănătății au or
ganizat numeroase reuniuni atît pe 
tema alimentației, cit și a bolilor 

‘ cardio-vasculare. iar recent au pu
blicat un „Manual privind nevoile 
nutritive ale oamenilor". Așa cum 
arătam și în -volumul nostru „Ali
mentația rațională a omului sănătos 
și bolnav'^ este un fapt fundamentat 
științific că una din cauzele majore 
ale extinderii bolilor degenerative 
cronice (diabet zaharat, dislipidemie, 
obezitate, ateroscleroză șa.) constă 
în alimentația nerațională. Printre 
altele, aș dori să precizez că s-a sta
bilit o corelație strînsă, de pildă. în
tre consumul de grăsimi animale și 
bolile coronariene. Carnea conține un 
procent ridicat de grăsimi saturate, 
fiind, totodată, aproape lipsită de gră
simi nesaturate.
Or. tocmai aces- si»*
te grăsimi satu- Vlnlll VIA 
rate sint foarte
nocive, pentru că se depun pe pereții 
vaselor de singe, favorizind cu tim
pul, de-a lungul anilor, o ruptură a 
acestora și deci infarctul. Carnea. în 
general, și mai ales cea de vacă sau 
de porc, grasă, conține 17 și, respectiv, 
35 la sută grăsime și numai 21 și, 
respectiv. 15 la sută proteine. La ani
malele îngrășate intensiv, producția 
de grăsimi este de 50 de părți satu
rate la o parte grăsimi nesaturate. 
Prin urmare, chiar o carne macră, 
de tipul mușchi. Conține o cantitate 
relativ mare de grăsimi animale sa
turate. fără a avea însă suficiente 
grăsimi nesaturate esențiale, absolut 
necesare organismului, de aceea, aci
zii grași nesaturați au fost denumiți 
și acizi grași esențiali, pentru buna 
desfășurare a proceselor ce au loc 
în special în creier și in întreg sis
temul nervos sau la nivelul mem
branelor celulare. Spre deosebire de 
laptele mamiferelor, 
conține mai 
te, datorită 
mul nervos 
spectaculos.

în mod paradoxal însă, deși orga
nismului nostru îl sînt strict necesare 
grăsimile nesaturate, el nu le poate 
produce și le preia din alimentație.

laptele uman 
multe grăsimi nesatura- 
cărora creierul și siste- 
al copilului se dezvoltă

Copiii pictează
O mină de copil îți 

deschide, cu gingășie, 
o fereastră spre lume 
și-ți arată : iată, aces
ta este cartierul meu. 

ogoarele 
agricole,

Aici, pe 
cooperativei 
am ajutat la strînsul 
recoltei. Acolo, lingă 
flăcările furnalului, 
am privit cum mun
cește tata. Aceasta 
este mama și aceea 
bunica. Așa cred eu că 
arată capra cu trei 
iezi și Harap Alb. A- 
ceștia sîntem noi cînd 
am fost la defilare și 
cînd am fost în 
excursie... La scara li
nei planșe obișnuite 
din. blocul școlar de 
desen, universul miri
fic al copilăriei, co
nectat la realitățile 
cele mai palpabile ale 
lumii în care trăiește, 
și învață, și se joacă, 
și muncește după pu
terile sale, iți este în
fățișat direct și cu sin
ceritate, în culori vii, 
cu reprezentări din 
«de mai inedite. Cu un 
emoționant sentiment 
de participare, de cu
noaștere directă, de la 
sursă, a temelor tra
tate.

Multiplicați această 
imagine de 600 de ori 
și veți avea conținu
tul concret al „Expo
ziției naționale de arte 
plastice a preșcolari
lor și elevilor din școli 
generale și licee", des
chisă în sala „Dalles" 
și dedicată celei de-a 
IlI-a Conferințe Națio-

nale. a Organizației 
Pionierilor .și Congre
sului al * X-lea al 
U.T.C. Circa 600 de lu
crări alese, nu fără di
ficultate. din alte 
5 000—6 000 de creații 
ale copiilor din grădi
nițe, ale pionierilor, 
ale elevilor din licee, 
selecționate și trimise 
la București de jurii 
din fiecare județ.

Cu voioșie și candoa
re, cu fantezie și în
drăzneală, acești cei 
mai tineri creatori ai 
țării — intre 6 și 17 
ani — abordează cu 
ineîntătoave dăruire și 
spontaneitate ampla și 
diversa tematică a 
vieții noastre de fie
care zi : munca și 
efortul poporului, al 
părinților lor pentru 
edificarea socialistă a 
țării, participarea co
piilor, pionierilor și u- 
teciștilor 
complexă operă con
structivă, 
le prezentului și pre
figurarea unor în
făptuiri viitoare. în
flăcărată de lecțiile de 
istorie, de lecturile pa
triotice, de vizitele la 
monumente și locuri 
evocatoare ale faptelor 
eroice ale înaintașilor, 
imaginația micilor cre
atori întruchipează, 
cu căldură, momente 
din istoria zbuciuma
tă a patriei, figuri de 
eroi, imagini din lupta 
ilegală a comuniștilor, 
a utecițtilor pentru li
bertate și o viață mai

la această

infăptuiri-

bună. înti’-o adevăra
tă explozie de tinerețe 
și frumusețe sint pre
zente — abordate cu 
îndrăzneală și curiozi
tate creatoare — teh
nicile cele pnai diver
se : grafică, pictură, 
sculptură, tapiserie, 
colaj. Nu lipsesc nici 
„inovații", inerente
intr-un salon al tine
rilor creatori : lucrări
le colective ale pre
școlarilor (din grădini
țele nr. 22 și 25 din 
Timișoara și nr. 8 din 
Iași ș.a.), care oferă 
copiilor posibilitatea 
colaborării, pline de 
fantezie și ingenuitate, 
în reprezentarea lumii 
inconjurătoare („Pe 
strada mea". „In gră
dină", „Cartierul meu" 
etc.).

îndrumați cu price
pere, cu căldură și dă
ruire de educatorii 
lor, copiii și tinerii ță
rii pictează. în joacă 
— la grădiniță, pentru 
însușirea și redarea 
imaginii artistice — in 
școală, ca exercițiu 
pentru cultivarea unor 
aptitudini — in liceele 
de arte plastice. în
treagă această apleca
re educativă spre fru
mos este oferită de cei 
mai tineri creatori ca 
un omagiu de recunoș
tință țării, poporului, 
partidului, pentru co
pilăria fericită, pentru 
împlinirile tinereții.

Florica 
DINULESCU

Întreprinderea textilă „Dacia" din Capitală. Brigada a 5-a de uteciști din secția țesătorie, condusă de Viorcl Ior
dan, este fruntașă in realizarea sarcinilor de producție. Foto : E. Dichiseanu
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Mîncînd din ce tn ce mai multă 
carne și tot mai puține legume și ce
reale, organismul iși procură tot mai 
puține grăsimi nesaturate absolut vi
tale, în schimb acumulează în pe
reții vaselor tot mai multe grăsimi 
saturate.

Aș dori să arăt de la bun început 
că pentru o alimentație rațională 
trebuie administrate în mod obligato
riu *,2 grăsimi saturate și ’/s — pină 
Ia jumătate nesaturaie (care se gă
sesc in cantități infime in toate ali
mentele proteice, dar sînt cel mai 
bine reprezentate in uleiurile vegeta
le și in margarină).

Uleiul de soia, bogat in acizi grași 
nesaturați (oleic 25 la sută, linoleic 
50 la sută) și cu foarte puține grăsimi 
saturate (14 la sută) este una dintre 
grăsimile vegetale folosite în alimen

tația omului să-
gM nâtos din ce în
Oi'® . ce ma* mult pe

'■ ' plan mondial,
scopul de a preveni 

și dislipidemia. care 
la originea infarctu- 

O grăsime are va- 
cu tipul de acizi

tocmai cu 
ateroscleroza 
se 
lui 
loare
grași nesaturați pe care îi conține, 
acizi grași care avind duble legături 
fixează colesterolul din singe și ajută 
la metabolizarea lui. Cele mai bune 
uleiuri vegetale pentru combaterea 
bolilor cardio-vasculare sînt. în afara 
uleiului de arahide, care nu se con
sumă la noi, cel de soia și. în al trei
lea rînd. de floarea-soarelui. Aceasta 
pentru motivul că cei mai valoroși 
acizi grași sînt (în ordinea importan
tei lor pentru orgapism) acidul lino
lenic, linoleic, erahidonic și, în ulti
mul rind, oleic. Or. în timp ce în 
uleiul de soia există, cum spuneam. 
50 lâ sută acid linoleic și 25 la sută 
oleic, la cel de floarea-soarelui pro
centele sînt de 7 la sută linoleic și 
60 la sută oleic. Ca să nu măi vor
bim de uleiul de măsline care, con
trar părerilor gospodinelor, conține 
numai acid oleic, acesta fiind cel mai 
puțin bun pentru combaterea atero- 
sclerozei. In țările cu un standard 
de viață ridicat se consumă de pre
ferință uleiul de Sola, fiind apre
ciat tocmai pentru principiile lui nu
tritive. Dar tradiția alimentară joacă 
încă un rol important. Cred că re
zerva gospodinelor noastre față 
uleiul de soia vine, pe de o 
te, de la faptul că la noi s-a 
trodus relativ recent în consumul larg 
acest produs și nu sînt încă suficient 
cunoscute calitățile lui nutritive (a- 
vantajele pe care Ie prezintă în păs
trarea stării de sănătate și combate
rea unor boli cardio-vasculare). Iar, 
pe de altă parte, și din vina indus
triei noastre alimentare, care nu de
pune, după părerea mea. suficiente 
eforturi pentru o rafinare a acestuia 
cit mai bună, în așa fel incit și cali
tățile gustative să fie competitive cu 
cele ale uleiului ele floarea-soarelui, 
cu care este obișnuită populația 
noastră. Sînț convins că, prin efortul 
comun al industriei alimentare și al 
organismelor cărora le revine sarcina 
de a face cunoscute avantajele con
sumării uleiului de soia, va benefi
cia și populația tării noastre de un 
aliment care contribuie la păstrarea 
stării de sănătate și la profilaxia bo
lilor cardio-vasculare.

găsește 
miocardic.

în raport

de 
par- 

in-

Prof. dr. docent 
Iulian MINCU
directorul Centrului de nutriție 
și boli metabolice din București
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Era intr-o zi de luni, la ora 7 di
mineața. iar la ușa atelierului de re
parat televizoare din Focșani (cel de 
pe strada București) apăruse primul 
client : Ionel Miauț din comuna Cîn- 
dești. Ni s-a părut ciudat, că un ță
ran bate atîta drum cu televizorul in 
brațe, lipsește dc la lucru, cheltuieș
te bani, pină la oraș, in loc să-și re
pare aparatul in comuna lui sau in 
comuna învecinată, la unul dintre 
punctele de lucru înființate cu ani 
in urmă de cooperația meșteșugăreas
că.

Ne exprimăm această nedumerire 
chiar în fața tov. Ionel Miauț. EI ride 
și zice : „Puncte de lucru înființate 
prin comune 7 Ateliere mobile 7 Nici 
vorbă. Despre ele am auzit și eu. 
dar de văzut nu le-am văzut. Șefii 
meșteșugarilor, ca să ia ochii la lu
me, mai ales prin ședințe, se laudă 
că au făcut și au dres, dar practic 
n-au făcut nimic. Sistemul cel mai 
sigur, cind vrei să-ți repari televizo
rul e acesta : dai 40—50 lei la un 
particular, cu mașină mică (pentru 
că în autobuze nu e voie să te urci 
cu televizorul), pierzi o zi de muncă 
să aduci la Focșani aparatul și mai 
dai la autobuz alți bani la întoarcere. 
Mai pierzi o zi de muncă atunci cînd 
vii să-ți iei televizorul, dai alți bani 
la autobuz și alții la particular. Bine
înțeles, dacă aparatul nu e gata 
prima „programare", lucrurile

complică. Mai pierzi o zi de lucru, 
dai alți bani... Așa se petrec lucrurile 
și cu diferite obiecte casnice".

— Nu e bine organizată depanarea 
aparatelor electrocasnice din mediul 
rural — spunea în aceeași zi tov. 
I. Cirlan, șeful unității de depanare

mai fost, de exemplu, pe la centrul 
de reparații din comuna Dumitrești 
de... 2 ani. Pe la alte centre n-am 
trecut de luni de zile.

Tocmai ne pregăteam să părăsim 
atelierul de pe str. București. dar 
privind cu mai multă atenție în jur,

O idee bună în... sos
de vorbe goale

Promisiuni neonorate ale cooperației meșteșugărești 
din județul Vrancea

din str. București. Cele cîteva puncte 
de lucru, deschise cu ani în urmă în 
comune puteau face față în bună 
măsură cerințelor sătenilor. Teoretic, 
ideea organizării acestor puncte de 
lucru era bună. Aveam ocazia, noi, 
cei de aici din Focșani, să vizităm 
săptăminal comunele. Am și început 
treaba, dar, la un moment dat, co
operativa noastră ne-a luat mașina, 
lipsindu-ne de posibilitatea de depla
sare. Așa că acum, în loc să mergem 
noi la sate, vin sătenii la noi. N-am

ce-am observat 7 Aproape toate a- 
paratele T.V. depozitate în interior 
erați „poleite" cu un strat gros de 
praf. Privim plăcuțele legate de 
televizoare pe care sînt tre
cute ziua cînd au fost aduse Ia re
parație, numele clientului și defec
țiunea. Am găsit în acel atelier din 
Focșani televizoare nereparate de 
luni de zile, ba mai mult, televizorul 
lui Vasile Nicuțu (din oraș, nu de la 
țară) împlinește anul de cînd n-a fost 
clintit de la locul lui. Ne adresăm 
din nou șefului de unitate.

— Din cele discutate mai Înainte 
am înțeles că numai proprietarii de 
aparate T.V. de la sat au necazuri 
cu depanarea, dar văd că nici cei din 
oraș nu o duc mai bine. De ce lă- 
sați aparatele oamenilor să zacă aici 
nereparate cu lunile de zile?

— Păi, n-avem unele piese de 
schimb. Deși știu că „Electronica" li
vrează cooperației piesele necesare, 
uite că noi n-avem.

In . multe județe a fost pusă la 
punct o rețea yastă de ateliere nece
sare întreținerii bunurilor electroteh
nice de folosință îndelungată, atît la 
oraș cit și la sate. De ce in județul 
Vrancea această rețea este atit de de
parte de cerințele publicului ?

Nu am avut nici pe departe inten
ția să facem o anchetă mai largă, 
pentru a afla în ce scopuri a dispă
rut mașina necesară pentru depana
rea aparatelor T.V. din comunele ju
dețului, unde și în ce scopuri sînt fo
losite piesele de schimb pentru tele
vizoarele' din proprietatea cetățenilor.

Organele de specialitate ale consi
liului popular municipal au posibili
tatea și datoria să facă acest lucru. 

’Cu atît mai mult cu cit tov. pre
ședinte al U.J.C.M. ne-a vorbit des
pre neregulile semnalate, ca un sim
plu observator neutru. •*.
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Cifre 
rotunde

La primăria municipiului Cluj- 
Napoca a fost înregistrat cel 
de-al 5000-lea nou . născut din 
acest an. Cu mult mai devreme 
decit a fost înregistrată cifra 
5000 a celor născuți anul trecut. 
Tot mai devreme s-a înregistrat 
și o altă cifră rotundă — aceea 
a căsătoriilor : 2500. Pentru am
bele cifre rotunde, o singură și 
frumoasă urare : micuților — să 
crească mari ; iar tinerilor însu
răței — copii șt bucurii.

Arheologică
Pînă acum, specialiștii consi

derau că primele locuințe din 
perimetrul Curții Domnești de la 
Suceava datează din cea de a 
doua jumătate a secolului al 
XlV-lea, adică din vremea pri
milor mușatini. Iată Insă că ulti
mele săpături arheologice au dus 
la descoperirea a numeroase 
mărturii care atestă că aici a e- 
xistat o așezare stabilă încă de 
la sfîrșitul secolului al XIII-lea. 
Se aduc astfel noi și importante 
clarificări privitoare la procesul 
istoric care a condus la înteme
ierea statului feudal Moldova.

Ursul 
si vînătorul»

Dumitru Gliga din Răstolița 
(Mureș) a pornit la vinătoare, 
cu autorizație în regulă. Cum 
însă viețuitoarele pădurii nu se 
prezentau de bună voie în bă
taia puștii, vînătorul umbla tot 
cu ochii la pindă. Deodată, a 
fost surprins de o namilă de 
urs care i-a ieșit în cale. Ur
sul nu s-a speriat deloc de puș
ca vînătorului. A urmat o luptă 
corp la corp. Evident, inega
lă. La strigătele de ajutor ale 
lui Gliga a sosit in fugă Filip 
Lirca, muncitor forestier, care 
tiu avea la îndemână decit topo
rișca și curajul. După ce a dobo- 
rit ursul, l-a luat pe vînătorul 
grav rănit în spinare și l-a dus 
pină la o mașină cafe l-a trans
portat la spital.

Le-a pierit 
piuitul

în calitate de gestionar la •- 
balorul de păsări al întreprin
derii „Avicola" Mintia. Vasile 
Crișan expedia, zilnic, mii și mii 
de pui tăiați spre unitățile de 
desfacere. Deunăzi, Crișan s-a 
gîndit că Ia atitea mii ar merge 
și citeva sute. Cu alte cuvinte, 
că nu i-ar strica și lui niscai 
pui. Dar nu unul sau doi, pen
tru o friptură in ceaun și cu 
mujdei, ci vreo două-trei sute de 
capete. Mai precis, 180 de kilo
grame. A găsit și un amator de 
chilipir și de... găinărie, in per
soana responsabilului rotiseriei 
din Deva — Tiberiu Farcaș. îm
preună au hotărit să valorifice 
in taină puii sustrași. Firește, 
prin rotiseria respectivă. Intrînd 
pe fir, lucrătorii de miliție au 
ținut să fie și ei prezenți la fața 
locului. Și au ajuns la timp, 
chiar mai înainte ca puii să fie 
puși la rumenit. Așa incit, celor 
doi le-a pierit pe loc piuitul.

Un lift 
numit

I speranță

Paguba 
nehotărîtă

Gh. GRAURE

Magistratul Ion Militaru, președintele sec
ției civile a Tribunalului județean Ilfov, 
ne-a povestit zilele trecute ceva ce seamănă 
leit a șaradă.

— A fost emisă o decizie de imputare : 
numărul 36, din 16 august 1974. Emitent — 
conducerea întreprinderii de industriali
zarea legumelor și fructelor din Giurgiu. 
Prin această decizie se imputa suma de 
63 073 lei unor șefi de depozit și magazi
neri, pentru lipsuri de produse finite. Act 
ce părea întocmit cu simț de răspundere.

— Și... n-a fost așa 7
— Ar fi fost dacă... Dar iată ce act a 

apărut în fața judecătoriei : procesul ver
bal din 6 iulie 1974, deci anterior deciziei 
de imputare.

— Ce conține 7
— Tot felul de constatări surprinzătoare. 

Iată, de pildă ;. „produsele fabricate, din 
lipsă de spații au fost scoase din coșuri și 

. puse in curtea fabricii, acolo aflipdu-se și 
‘ produse finite din gestiunea depozitului și 

ca atare neputîndu-se face o delimitare...".
— Prin urmare, a fost sau nu pagubă 7
— Cine să știe ? ! Fiindcă, după cum se 

arată mai departe, „această situație a creat 
imposibilitatea evidențierii concrete a pro
ducției rezultind diferențe in plus de am
balaje la finele anului 1973 și economii la 
consumuriler specifice"... Mai departe, co
misia care a întocmit procesul verbal chiar 
propune „justificarea plusurilor cu minu- 

, șurile fiind vorba de aceeași perioadă și in 
aceeași unitate".

— Prin urmare... pagubă nehotărîtă. Ba 
ar fi, ba n-ar fi! Dacă întreprinderea,; a 
pierdut litigiul în primă instanță, prin anu
larea imputațiilor, poate s-a apărat mai bine 
în recurs...

— Nici n-a mai declarat recurs. Cu ce 
argumente l-ar fi putut susține 7 în nici 
un caz cu unele ca in cazul debitorului 
numit Florea Ciobanu. Mai întii se impută 
o parte din sumă — 10 443 lei — acestei 
persoane, pentru ca ulterior unitatea să 
arate că „în evidențele noastre nu apare 
debitorul Ciobanu Florea". Și mai departe, 
în aceeași adresă se arată că respectivul 
„nu este nici angajat, nici debitor la noi...".

Un lucru este însă neclar : cine a supor
tat, în cele din urmă, paguba 7 Dacă a fost. 
Dacă nu... Strașnică exigență, strașnică evi
dență I

— Onorată instanța, tot satul știe. Ne
vasta nu vrea să mă urmeze. Ce să fac 7 
Divorțați-ne !

Aici însă, procedeul cel infailibil se îm
potmolește. Și Anton „neînțelesul" este 
sfătuit să se ducă la casa lui. Să renunțe 
la astfel do stratageme și să-și vadă de 
copii. Fiindcă acolo e locul lui de tată. Al 
lui și al altor asemenea „neînțeleși".

cum se face ca, deși la condamnarea ante
rioară se pronunțase interdicția exercitării 
profesiei de medic, fusese totuși încadrat, 
în vremea din urmă, la policlinica cu pla
tă ? Poate ne oferă răspunsul forurile de 
resort.

încercarea de a-i lua cuțitul, un coleg a 
fost rănit. A rămas cu o invaliditate per
manentă. Autorul faptei a fost condamnat 
de Judecătoria Urziceni la 3 ani inchisoare. 
Cînd a comis fapta, Radu Aurel, din Ale- 
xeni — Ilfov, era în stare de ebrietate a- 
vansată.

Locatarii de la 1-4, unul din 
blocurile turn cu partere și cit» 
10 etaje construite in Vaslui, aș
teaptă de vreo patru luni să 
funcționeze liftul. Adică de cînd 
s-au mutat în bloc. Și de cînd 
s-au mutat, I.J.G.C.L. face pro
misiuni. Aproape că nu e zi să 
nu promită că va trimite un 
meșter să urnească liftul din loc. 
Dar I.J.G.C.L. spune, el aude. 
Deunăzi, un locatar mai In vir
stă (care e nevoit să urce în fie
care zi zeci și zeci de scări), s-a 
dus din nou la I.J.G.C.L. Și, din 
nou, s-a ales cu promisiuni.

— Așadar, mai sperăm ? — ■ 
întrebat el.

— Sperați, de ce să nu spe
rați ?

Dacă respectivul de la I.J.G.C.L. 
a vrut să glumească, e o glumă 
proastă. Sau, mai degrabă, un 
răspuns iresponsabil.

Dosarele

Locul unui tată
Cum se poate lăsa baltă și casă, și masă, 

și nevastă, și copii, iar la urmă tot nevasta 
să fie de vină, pare să-și fi pus în cap să 
arate Anton D., un sătean dintr-o comună 
ilfoveană. Procedeul, socotit de el infailibil, 
începe prin a arăta tot mai frecvente ne
mulțumiri și plictiseli față de căsnicie. 
După care urmează mutarea in alt sat. 
Singur, „in căutarea liniștii". Aici, se con
tractează eventual un concubinaj. Și se 
îneepe chiar construcția unei case. După 
care. așa. de ochii lumii, este invitată so
ția. Să vină ea după soțul și tatăl rătăcitor. 
Soția, care a aflat și ea de „cealaltă", si
gur că nu vine. Mai bine să se întoarcă 
el acasă...

La vîrsta 
părului alb

alcoolului

...In boxa Acuzaților, un om cu părul alb. 
Virstă la care ar fi putut să se bucure de 
respectul. Celor din jur, de prețuirea socie
tății. Cu atit mai mult cu cit era de pro
fesie medic. Iși. legase viața de una dintre 
cele mai nobile îndeletniciri. Cindva, jurase, 
ca discipol al lui Hipocrat, să vegheze la 
viața și sănătatea altora. .Să practice mese
ria onest, fără a face din ea sursă de ne
cinstite foloase. Dar medicul Gheorghe Bu- 
suiocescu (București, str. C. A. Rosetti nr. 
14) a abdicat de la toate aceste îndatoriri. 
A început să efectueze întreruperi ilegale 
de sarcină. Prima oară in 1967. A fost atunci 
condamnat la 6 ani închisoare, plus inter
dicția exercitării profesiei de medic.

Dar iată, după ispășirea pedepsei, Gh. Bu- 
suiocescu este surprins din nou comițind 
aceeași nelegiuire. Din... „altruism" sau, 
ca să-i dăm crezare, din dorința „de a-și 
ajuta rudele".

Gheorghe Busuiocescu a fost condamnat 
în fond (judecătoria sectorului 5) la 4 ani 
închisoare. Mai stăruie totuși o întrebare :

— N-am băut decit așa. un pahar-două 
de vin. să mă-ncălzesc... Era tare frig.

„.Așteptind să i se încarce in mașină un 
număr de porci vii, Ion Cbiriță, șofer la 
Abatorul București s-a „Încălzit" cu paharul. 
Unul, două, nouă... Ajungind în comuna 
Șoldanu a pierdut controlul volanului : ma
șina s-a răsturnat și n-a mai putut fi ur
nită din loc decit cu macaraua. Cit privește 
porcii, două zile au alergat sătenii după ei 
pe cîmp...

Consecințele faptei : Un autocamion ava
riat, un transport sosit cp o întîrziere de 
două zile, deci o serioasă perturbare a 
graficului de . livrări al întreprinderii. Din 
fericire, nefiind prea mare circulația la 
acea oră, accidentul n-a avut și alte ur
mări. Prin hotărîrea judecătoriei Oltenița. 
Ion Chiriță a fost condamnat la 1 an și 6 
luni închisoare, Sentință definitivă.

★
— Așa 7 Vă arăt eu cine sînt I...
...In autobuzul ce transporta muncitorii 

Fabricii de zahăr din Urziceni scandalul a 
atins punctul culminant cînd cel care l-a 
produs, Radu Aurel, a scos cuțitul. Și, in

Din caietul 
grefierului

„Noi ne-am dus încă în acea seară să du
cem păgubașului geamantanul uitat in port
bagajul getaxului. Cit privește acele obiecte 
care ar fi lipsă, cred că noi numai din cauza 
grabei am uitat să punem la loc in valiză 
ceea ce lipsea și țigările pe care le fuma
sem deja...“.

(Declarație în dosarul nr. 4 243/1975. 
Judecătoria sectorului 6).

„Recunosc fapta pentru care sint trimis 
în judecată. O regret și țin să arăt că nu 
am lovit-o prea mult pe reclamantă, întru- 
cit, pur și simplu doar m-arn apărat de 
gesturile sale provocatoare".

(„Inocența inculpatului". Dosarul 
nr. 4 026/1975. Tribunalul municipiului 
București).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

Joc periculos
După terminarea programului, 

mecanizatorul Ștefan Ciolan, de 
'.a S.M.A. Codlea, a lăsat tracto
rul in satul Vlădehi și s-a dus 
la bufet, unde l-a cunoscut pe 
Emanoil Băbuț, împreună eu o 
„prietenă". La un moment dat, 
Ș. C. a invitat-o pe prietena lui 
E. B. la o plimbare cu tractorul. 
Băbuș, prietenul... prietenei, s-a 
oferit să le aducă el tractorul 
„la scară". Nu condusese nici
odată in viața lui un tractor. Cu 
chiu, cu vai, reușind să-l pună 
în mișcare, a ajuns pină la bufet, 
dar n-a mai putut să-l oprească, 
îl tot invirtea pe uliță, băgind 
in sperieți și punînd în pericol 
viața cetățenilor. Văzindu-l, Ș.C. 
a încercat să se urce pe tractor, 
dar s-a trezit sub remorcă, acci- 
dentindu-se. tn același timp, 
tractorul era pe punctul s-0 stri
vească și pe amatoarea de plim
bare. Un joc periculos, care s» 
putea solda cu consecințe grav».

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil”
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Excelenței Sale
Domnului DEMETRIO B. DAKAS B.

i. ' Președintele Republicii Panama
Cea de-a 72-a aniversare a proclamării independenței țării dumneavoastră 

tonstituie un plăcut prilej pentru a vă transmite, în numele poporului ro
mân, al guvernului și al meu personal, cele mai cordiale felicitări, urări de 
fericire și bunăstare poporului panamez prieten, de mari succese in lupta 
sa pentru propășirea economică și socială a întregii națiuni, pentru apărarea 
independenței și suveranității naționale.

Nutresc convingerea că relațiile de prietenie dintre țările noastre se vor 
dezvolta necontenit, in interesul ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

'■I

......... ..... ... ?

întrevedere la Ministerul Educației 
și Invățămintului teatre

națională a Organizației pionierilor

Excelenței Sale
General OMAJE TORRIJOS HERRERA

Șeful Guvernului Republicii Panama
Cu prilejul unei noi aniversări a proclamării independenței țării dum

neavoastră, îmi este plăcut să vă adresez călduroase felicitări și urări de 
bunăstare și fericire personală.

Folosesc prilejul pentru a-mi exprima încrederea că realizarea unor con
tacte directe dintre factorii de răspundere din țările noastre ar contribui 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre.

★

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a adresat ministrului 
relațiilor externe al Republicii Pa-

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

*
nama, Juan Antonio Tâck, o tele
gramă de felicitare cu prilejul zilei 
naționale a acestei țări.

(Agerpres)

» —
în Capitală au sosit, pentru a par

ticipa la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Co
munist, ale celei de-a X-a Confe
rințe a Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România și celei 
de-a IU-a Conferințe naționale a 
Organizației pionierilor, reprezen
tanți ai următoarelor organizații de 
tineret, studenți și pionieri de peste 
hotare : Uniunea Tineretului Mun
citoresc Socialist, Comitetul Studen
ților și Organizația pionierilor din 
R.P.D. Coreeană ; Uniunea Tinere
tului „Ho Și Min", Uniunea Națio
nală a Studenților și Organizația 
pionierilor din R.D. Vietnam ; Tine
retul Organizației Poporului din A- 
frica de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) din 
Namibia ; Tineretul Consiliului Na
țional African (A.N.C.) — Zimbab
we ; Liga Tineretului T.A.N.U. din 
Tanzania ; Organizația Studenților de 
la Universitatea din Dar-es-Salaam 
(D.U.S.O.) din Tanzania ; Uniunea 
Tineretului Popular Revoluționar 
„Ho Și Min" din Republica Vietna
mului de Sud : Federația Tineretului, 
Elevilor și Studenților de Eliberare 
din Saigon : Organizația Tineretului 
Democrat Unit (E.D.O.N.) din Cipru; 
Liga Tineretului Comunist din Da
nemarca ; Uniunea Tineretului Re-

voluțiej din Siria ; Uniunea Națio
nală a Studenților din Siria 
(U.N.E.S.) ; Uniunea Tineretului De
mocrat din Liban ; Tineretul Orga
nizației pentru Eliberarea Palesti
nei ; Federația Tineretului Comunist 
din San Marino ; Uniunea Tunisiană 
a Organizațiilor de Tineret (U.T.O.J.); 
Tineretul Mișcării de Acțiune Popu
lară Unitară (M.A.P.U.) din Chile ; 
Liga Tineretului Comunist din, Isra
el ; Federația Tineretului Comunist 
din Argentina ; Federația Universi
tară Argentineană ; Liga Națională 
de Tineret a Congresului întregului 
Popor din Sierra Leone ; Uniunea 
Națională a Studenților din Sierra 
Leone ; Tineretul Socialist din Elve
ția ; Tineretul Popular Revoluționar 
Lao din Laos ; Federația Tinere
tului Socialist Italian ; Liga Tinere
tului Comunist din Sri Lanka ; Liga 
de Tineret a Partidului Sri Lanka 
— FREEDOM ; Tineretul Comunist 
din Canada : Tineretul Muncitoresc 
Socialist German din R. F. G. 
(S.D.A.J.) ; Liga Tineretului Demo
crat din Japonia ; Liga Tineretului 
Social-Democrat din Finlanda : Fe
derația Pancipriotă a Studenților si 
Tinerilor Cercetători (P.O.F.N.E.) din 
Cipru.

Simbătă dimineață, tovarășul Paul 
- Niculescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul educației și în
vățămîntului, a primit pe Virginia Y. 
Trotter, secretar adjunct pentru e- 
ducație la Departamentul sănătății, 
educației și bunăstării din S.U.A.

în spiritul măsurilor stabilite 
președinții Nicolae Ceaușescu
Gerald Ford pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor româ- 
no-americane, a avut loc un schimb 
de informații și au fost discutate

de

probleme privind perfecționarea In- 
vățămîntplui în cele două țări, ex
tinderea colaborării dintre România 
și S.U.A. în acest domeniu.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă de cordialitate, au fost de 
față membri ai conducerii Ministe
rului Educației și învățămîntului, 
Herry Morgan, președintele progray
muipi „Ambasadorii prieteniei", și 
F. w.’ Rogers, directorul Alianței- 
pentru educație artistică din S.U.A.

(Agerpres)
—

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
■ f

Start în „Cupa tineretului"
Astăzi va începe cea de-a treia 

ediție a „Cupei tineretului", cea mai 
mare competiție sportivă de masă ce 
se organizează în țara noastră.

în toate județele țării s-au făcut 
pregătiri intense în vederea primelor 
concursuri, în care se vor întrece azi 
numeroși tineri și tinere.

în Capitală, deschiderea oficială a

întrecerilor va avea loc pe stadionul 
Tineretului, printf-o amplă manifes
tare sportivă. La ora 9,30 se va des
fășura un concurs de cros pentru bă
ieți și pentru fete, pe două catego
rii de virstă (15—17 ani și peste 17 
ani), iar în continuare se vor dispu
ta întreceri de atletism, handbal, 
baschet, volei, oină, tir și demonstra
ții de aeromodelism.

• Teatrul Național București (sa)a 
mare) : Coana Chirița — 11, Co
moara din deal — 19,30, (sala mi
că) : Moartea ultimului golan — 
10, Comedie dc modă veche — 
19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircea Basarab. So
list : Alexandru Preda — 20.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 14, Dreptul la dragoste 
— 19.
• Teatrul de Operetă : Soarele 
Londrei — 10,30, Suzana t— 19,30.
• Teatrul de comedie : • Noaptea 
Ia Madrid — 10,30, Musafirul care 
n-a sunat la ușă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdză Bulan- 
dra“ (sala din bd. schitu Măgu- 
reanu) : Chițimla — 10.39, Trei ge- , 
nerațli — 19,30, (sala din str. Alex. 
Sahla) : A 12-a noapte — 10, Eli- 
sabeta I — 15, Noile suferințe ale 
ttnărului „W“ — 19,30.
• Teatrul Mic : Răsplntia cea 
mare — 10,30, Mania posturilor — 
19,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma-
gheru) : Adio, Charlie — 10,30,
Lady X — 15, Dilema — 19,30, (sa
la Studio).: Patru lacrimi — 10,
Nu am încredere in bărbați — 19.
• Teatrul Glulețti : Comedie cu 
olteni — 10, Steaua fără nume —

FOTBAL

FORUMUL POLITIC 
AL TINERETULUI

(Urmare din pag. I)
ridicarea calității produselor, îndepli
nirea angajamentelor asumate pentru 
export, introducerea pe scară largă a 
tehnologiilor moderne și înnoirea, 
intr-un ritm rapid, a procesului de 
producție. Pornind de la sarcinile 
care stau în fața agriculturii noastre, 
subliniate recent de secretarul gene
ral al partidului, congresul va prile
jui o largă dezbatere asupra măsuri
lor care se impun in vederea inten
sificării participării tinerilor de la 
sate la creșterea producției agricole, 
dezvoltarea și consolidarea unităților 
agricole, la procesul de sistematizare 
ți urbanizare a localităților rurale.

Vom supune aprobării congresului 
organizarea viitoarei întreceri ute- 
ciste sub deviza „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cincinalului 
revoluției tehnico-științifice", care 
va comporta o seamă de îmbunătățiri 
rezultate din propunerile și observa
țiile tinerilor. în cadrul preocupări
lor pentru intensificarea educației 
prin muncă se vor stabili noi mă
suri în vederea dezvoltării bogatei 
tradiții a organizării acțiunilor de 
muncă patriotică, acțiuni care au cu
prins în ultimii ani milioane de ti
neri, asigurindu-se astfel participarea 
tot mai activă a tineretului la rea
lizarea amplului program de inves
tiții din viitorul cincinal, a sarcini
lor din agricultură, din întreaga 
economic națională.

în rindul elevilor și studenților, 
principala cale de înfăptuire a răs
punderilor noastre privind formarea 
lor temeinică pentru muncă și via
ță o constituie însăși participarea 
activă a U.T.C. și U.A.S.C.R. la trans
formarea revoluționară a școlii de 
toate gradele. Aceasta presupune des
fășurarea unei intense activități edu
cative în vederea înfăptuirii indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
date la deschiderea actualului an de 
Invățămînt. Congresul U.T.C. și Con
ferința U.A.S.C.R. vor analiza mă
surile necesare pentru ca fiecare or
ganizație a U.T.C. și asociație a stu
denților comuniști să acționeze ho- 
tărît pentru ridicarea nivelului de 
cunoștințe teoretice și practice ale e- 
levilor și studenților, să contribuie 
la transformarea întregului invăță- 
mint într-o veritabilă școală a mun
cii, a învățăturii și creației.

în perspectiva cincinalului 1976— 
1980, congresul nostru va dezbate 
sarcinile organizațiilor U.T.C. in di
recția inițierii unor activități me
nite să asigure atît însușirea cunoș
tințelor cerute de dinamismul unei 
economii moderne, cit și cunoașterea 
și utilizarea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, stimularea miș
cării de inovații și invenții in rindul 
tinerilor ingineri, tehnicieni, al ce
lor mai buni muncitori, cu înaltă 
calificare. De altfel, ne gindim la 
crearea unei comisii specializate în 
cadrul organelor alese ale U.T.C., care 
să se ocupe de creația tehnico-știin- 
țifică a tineretului.

însușirea și aplicarea riguroasă a 
principiilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste, asigurarea participă
rii active și responsabile a tuturor 
tinerilor la înfăptuirea Programului 
partidului constituie sarcina noastră 
centrală. în spiritul hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres - al partidului, 
un accent deosebit va fi pus pe în
sușirea profundă a politicii partidu
lui, pe formarea discernămîntului po
litic al tinerilor, pe afirmarea tot 
mai puternică a capacității de inter
pretare creatoare, de pe poziții știin
țifice, a problemelor politice, ideolo
gice, a fenomenelor și evenimente
lor lumii contemporane. Uniunea Ti
neretului Comunist și U.A.S.C.R. vor 
stimula în rindul tinerilor dialogul 
activ, schimbul de opinii care să asi
gure dezvoltarea spiritului critic, mi
litant, a atitudinii combative împo
triva manifestărilor și influențelor 
ideologiei burgheze, a concepțiilor 
retrograde. Congresul va reafirma, ca 
o datorie esențială, dezvoltarea preo
cupărilor privind formarea tineretu
lui în spiritul patriotismului, al de
votamentului nețărmurit față de pa
trie, partid și popor. în realizarea 
acestui obiectiv un rol însemnat va 
reveni acțiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei. Și 
în viitor, organizațiilor noastre Ie re
vine datoria de a contribui la întă
rirea unității și frăției dintre toți ti
nerii patriei — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — în 
munca și lupta comună pentru înfăp
tuirea Programului partidului.

Deși o retrospectivă asupra aces
tei activități cultural-educative vă
dește o serie de rezultate pozitive, se 
resimte nevoia de a acționa cu mai 
multă hotărire pentru înfăptuirea 
orientărilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului, pentru a asigu
ra tuturor manifestărilor un carac
ter militant, un conținut strîns legat

de realitățile societății noastre, de 
cerințele și aspirațiile tineretului. 
Concomitent, U.T.C. și U.A.S.C.R. se 
vor preocupa permanent de organiza
rea instructiv-educativă a timpului 
liber, de extinderea și diversificarea, 
în acest scop, a activităților distrac
tive, sportive și turistice destinate re
creării și odihnei active a tineretului.

Un loc însemnat in dezbateri îl vor 
ocupa problemele îmbunătățirii stilu
lui de muncă al organelor și organi
zațiilor U.T.C. Cuprinzînd în rîndu- 
rile sale aproape 3 milioane de ti
neri, organizația noastră revoluționa
ră și-a lărgit continuu influența în 
rindul tineretului, capacitatea de cu
prindere a problematicii diverselor 
categorii de tineri. Se mențin, totuși, 
unele neajunsuri și lipsuri în activi
tatea noastră, ceea ce favorizează 
manifestări necorespunzătoare in 
muncă și comportare ale unor tineri.

Congresul U.T.C. și Conferința 
U.A.S.C.R. vor constitui un bun pri
lej pentru a se sublinia din nou că 
formarea conștiinței socialiste presu
pune afirmarea tot mai puternică a 
pîrghiilor educative în întreaga ac
tivitate a organizațiilor de tineret. 
Trebuie respinsă cu hotărire orice 
tendință de a încerca soluționarea 
problemelor complexe ale formării 
tineretului pentru muncă și viață în 
mod simplist, fără studierea atentă a 
noilor cerințe, fără intervenția com
petentă a organelor U.T.C.; a activu
lui nostru. Manifestările de forma
lism. de organizare superficială a ac
tivității vor trebui neîntîrziat înlă
turate, astfel încît fiecare organiza
ție să devină, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un adevă
rat colectiv de muncă și educație co
munistă.

învățind din stilul de muncă pro
priu tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general' al paftidului, vom 
pune în fața delegaților problema în
tăririi și amplificării legăturilor ne
mijlocite dintre organele alese ale 
U.T.C.. dintre activiști și tineri.

Forumul tinerei generații este che
mat să stabilească noi măsuri pentru 
dezvoltarea spiritului creator și ini
țiativei tinerilor, pentru antrenarea 
lor efectivă la conceperea, organiza
rea și desfășurarea propriei activi
tăți. Numai pe baza cunoașterii di
recte și exacte a preocupărilor, in
tereselor și aspirațiilor tinerilor, prin- 
tr-un dialog viu, organizația revolu
ționară de tineret poate să-și înde
plinească cu temeinicie rolul de liant 
mobilizator al conștiințelor și ener
giilor tinerei generații. Aceasta ex
plică și o altă preocupare majoră, 
constant reflectată in hotărîrile parti
dului nostru — creșterea eficienței 
participării tineretului la elaborarea 
și înfăptuirea deciziilor, adevărată 
școală a angajării și conducerii so
cial-politice.

Corespunzător atribuțiilor largi cu 
care este învestită Uniunea Tinere
tului Comunist și experienței acu
mulate, se vor supune dezbaterii căi
le de intensificare a preocupării pen
tru soluționarea problemelor de mun
că și viață ale tineretului. Organiza
țiile noastre, conduse și îndrumate 
de organele și organizațiile de partid, 
în colaborare cu sindicatele și con
ducerile unităților, trebuie să acțio
neze cu mai multă răspundere pen
tru fructificarea deplină a condițiilor 
de muncă și viață asigurate tinerei 
generații prin eforturile clasei mun
citoare. ale' întregului nostru popor.

Reafirmind deplina adeziune la o- 
rientările politicii externe a partidu
lui și statului nostru, stabilite prin 
Programul P.C.R., sentimentele de 
mindrie patriotică pentru intensa ac
tivitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — personalitate 
proeminentă a vieții internaționale
— forumul tineretului va releva o- 
biectivele și căile de viitor .ale acti
vității noastre în scopul întăririi so
lidarității militante și unității de ac
țiune a tinerei generații in lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului. neocolonialismului, pentru li
bertate, independență, pace și pro
gres, pentru făurirea unei noi ordini 
economice și politice internaționale, a 
unei lumi mai bune și mai drepte.

întrunind reprezentanții întregului 
tineret, Congresul al X-lea al U.T.C., 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R., cea 
de-a IU-a Conferință națională a 
Organizației pionierilor urmează să 
adopte hotăriri și măsuri care au 
ca sens fundamental asigurarea creș
terii contribuției tinerei generații la 
înfăptuirea Programului și politicii 
Partidului Comunist Român. Expri- 
raind sentimentele și voința unanimă 
a tinerilor, forumul tineretului va 
reafirma recunoștința fierbinte, ata
șamentul nețărmurit față de condu
cerea partidului, față de cel mai iubit 
fiu al poporului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea fermă a tinerei 
generații de a face totul pentru edi
ficarea viitorului comunist al patriei
— România socialistă.

11 MILIOANE LIBRETE
• Devenită tradițională, „Săp- 

tămina economiei", organizată și 
în acest an între 25 și 31 octom
brie, a contribuit la stimularea 
Și dezvoltarea spiritului de eco
nomie în rîndurile cetățenilor, 
fapt reflectat și în creșterea de
punerilor la C.E.C. Astfel, în 
perioada 25—31 octombrie popu
lația a efectuat depuneri pe di
ferite instrumente de economi
sire în valoare de circa 420 mi
lioane lei. Numai in această 
scurtă perioadă unitățile C.E.C. 
au emis pentru populație 14 700 
de librete de economii, numărul 
acestora -ajungînd la un total de 
aproape li 000 000.

• La 31 octombrie, ultima zi a 
„Săptăminii economiei" s-a săr-

IN JUDEȚUL OLT

ECONOMII
bătorit. Ziua mondială a econo
miei. Tuturor copiilor care s-au 
născut în această zi Casa de 
Economii și Consemnațiuni le-a 
oferit în dar cîte un libret de 
economii cu o depunere inițială 
de 100 de lei. De asemenea, pe 
toate libretele care au fost emi
se de unitățile C.E.C. din în
treaga țară s-a aplicat ștampila 
aniversară „Emis cu prilejul 
Zilei mondiale a economiei".

• Aproape 500 000 de cetățeni 
de la orașe și sate 
concursul pe tema 
dotat cu numeroase 
ganizat de Casa de
Consemnațiuni cu prilejul „Săp- 
tămînii economiei".

participă la 
economiei, 

premii, or- 
Economii și

Se diversifică prestările de servicii
întreprinderea economică a coo

perației de consum din județul Olt 
a înregistrat însemnate succese a- 
tît în sectorul comercial, cit și in 
cel al prestărilor de servicii către 
populație. Demn de remarcat este 
faptul că planul cincinal 1971—1975 
a fost îndeplinit și depășit la toți 
indicatorii.

— Pină la sfîrșitul 
spune tovarășul Ion Spiridon, di
rectorul IJECOOP — volumul des
facerilor de mărfuri 
lație va fi depășit cu peste 300 mi
lioane lei. Valoarea produselor pe 
care le vom achiziționa va spori 
fată de sarcinile cincinalului cu 40 
milioane lei, a exportului cu 4 mi
lioane lei. iar a prestărilor de ser
vicii cu 250 milioane lei. Totodată, 
vom obține beneficii suplimentare 
în sumă de peste 40 milioane lei.

De altfel, realizările pe primele 
8 luni de activitate sînt o mărturie 
a îndeplinirii și depășirii angaja
mentelor asumate. De pildă, planul 
la export a fost îndeplinit în pro
porție de 106 la sută, al livrărilor 
la fondul pieței — 108 la sută. Toa

anului — ne

volumul des- 
către popu-

te aceste rezultate se explică prin 
preocuparea conducerii întreprinde
rii, a întregului colectiv de muncă 
de a asigura o mai bună și promp
tă servire a cumpărătorilor, de a 
găsi soluții pentru diversificarea 
serviciilor către populație. Dacă în 
1970 erau doar 278 secții de prestare 
a serviciilor, numărul lor a ajuns 
acum la peste 1 000. Numai de la 
începutul anului și pînă în prezent 
au fost date in folosință 78 secții 
noi de timplărie. croitorie, prefa
bricate din beton, construcții de 
locuințe etc. Totodată, s-a extins 
cooperarea cu diferite întreprinderi 
din țară pentru fabricarea unor 
repere pe pian local. Așa. de exem
plu, pentru fabricile de medica
mente se produc diferite ambalaje 
din bachelită, pentru I.O.B.-Balș — 
manșoane pentru boghiuri, pentru - 
întreprinderea de autoturisme Pi
tești — apărător din cauciuc la 
autoturismele „Dacia" etc. Aseme
nea cooperări există și cu unele 
cooperative agricole în dome
niul creșterii animalelor. (Emilian 
Rouă).

Etapa a Xll-a dominată de meciul Dinamo—Steaua
Ascensiunea echipei Steaua în acest 

campionat și revenirea in formă 
sportivă a echipei Dinamo dau me
ciului derbi al etapei a XII-a_ un 
mare interes, cum nu s-a mai înre
gistrat de cîțiva ani la tradiționalele 
partide interbucureștene. Formațiile 
care vor intra astăzi, de la ora 16, pe 
terenul din mijlocul stadionului „23 
August” cuprind in majoritate jucă
tori selecționați în loturile reprezen
tative A și de tineret. în timp ce 
Steaua va alinia aceeași formație, de
venită „standard" după o serie de 
meciuri reușite, la Dinamo persistă o 
dilemă determinată de faptul că 
Lucescu s-a restabilit, dar introduce-

rea lui in echipă ar modifica up „11“ 
victorios la scor in deplasare.

în deschiderea cuplajului inter- 
bucureștean, de la ora 14, un alt meci 
pe guștul marelui public : Rapid — 
Sportul studențesc.

în celelalte orașe : F.C. Bihor — 
Politehnica Timișoara. Politehnica 
Iași — S.C. Bacău ; A.S.A. — Univer
sitatea Cluj-Napoca : F.C. Constanța 
— Universitatea Craiova ; F.C.M. Re
șița — Olimpia ; Jiul — U.T.A. ; 
C.F.R. — S.C. Argeș.

Informații despre partidele etapei 
a Xll-a vor fi transmise la radio 
(programul I), începînd de Ia ora 
13,45, iar meciul Dinamo — Steaua va 
fi televizat integral.

19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30, (sala Victoria) : Ca
valcada comediei 19,30.
« Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 19,30.
• Teatrul „Ii Creangă" (sala din 
Piața Amzel) : Scufița cu trei iezi 
— io.
• Teatrul „Țăndărică" (la sala 
clubului Flnanțe-Bănel) : Tigri- 
șorul Petre — 11.
• Studioul I.A.T.C. : In graiul 
vremii mele — 11, Cinci seri — 20.-
• Circul București : Circul mare 
din Varșovia — 16; 19,30.

cinema

în campionatul european de rugbi

Azi, la București: ROMÂNIA - POLONIA

tv
ÎN EDITURA POLITICĂ 

AU APĂRUT:

vremea
Ieri tn țară : Vremea s-a răcit șl in 

regiunile din sudul țării. Cerul a fost 
acoperit in sudul și estul țării și varia
bil in rest. Izolat în Moldova șl local 
In Dobrogea s-au semnalat ploi slabe 
și burnițe, Vintul a suflat slab pină la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila intre s grada la Joseni și 14 gra

de la Giurgiu și Mangalia. In zona de 
munte, podișul Transilvaniei și Izolat 
in restul țării s-a produs ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 noiembrie, tn țară : Cerul va fi 
temporar noros. se vor semnala preci
pitații slabe Izolate sub formă de bur
nițe și ploaie. Vint slab pină la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 2 și plus 8 grade, iar 
maximele între 8 și 18 grade, izolat mai 
ridicate. Ceață locală. în București : 
Cer temporar noros. Vint slab pină la 
moderat. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață slabă.

Rugbiștii noștri debutează astăzi 
într-o nouă ediție a campionatului 
european. De la ora 11.30, pe stadio
nul din Parcul Copilului, ei vor în-, 
tilni reprezentativa Poloniei. Chiar 
dacă, prin valoare și rezultate anteri
oare, prima șansă aparține gazdelor, 
meciul — al cărui arbitru va fi italia
nul Gian Paulo Celon — se anunță 
interesant, știut fiind faptul că, foarte 
recent, oaspeții au realizat un scor 
răsunător (73—0) In dauna selecțio
natei R.D, Germane.

Partida de astăzi prilejuiește, de 
altfel, iubitorilor rugbiului o reve
dere cu majoritatea componenților 
lotului nostru tricolor care, cu puțin 
timp în urmă, a întreprins un fruc-

tuos turneu în Noua Zeelandă. For
mația pentru meciul cu Polonia — au 
anunțat antrenorii Irimesou și Cos- 
mănescu — va avea următoarea în
fățișare : Mușat, Munteanu, Țurlea — 
Dărăban, Postolache — Stoica, Dumi
tru, Pop — Bucoș, Paraschiv — Gh. 
Dinu, Nica, Motrescu, Constantin — 
Durbac. Este foarte posibilă și folo
sirea unora dintre rezerve : Cioarec, 
Ortelecan, Boroi, Borș, Murariu, Bur- 
ghelea și Nicolescu.

Lotul rugbiștilor polonezi — sosit 
încă de vineri în Capitală — cuprinde 
pe cei mai in formă jucători. Intre 
aceștia se află Kalinski, Stakork, Ka- 
sinski, Kopyt, Dobzinski, Kowalik, 
Banacek, Maljarczik, Jablonski.

ÎN CÎTE VA BÎNDURI
Turneul
dotat cu 
programat 

i“ din

de la Paris
trofeul „Jean 
in sala „Pierre 
Paris partidele 
ale probei de

DUMINICA, 2 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL 1
8.30 Deschiderea programului. • 

Avanpremiera zilei.
8,40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru eopli 3

Daktarl.
10,00 Viața satului.
11.10 Aventura cunoașterii. Paten

tele naturii.
11.40 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13,05 -
15.45
16,00
17.50

18.40 Noi',’ tineretul României. 
19,00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film artistic : „Cowboy" — 

Premieră TV.
21.50 Muzică ușoară. 
22,00 24 de ore.
22.10 Duminica sportivă.
PROGRAMUL 2
10,00—11,30 Concertul Filarmonicii 

„George Enescu".
20,00 Eroi îndrăgiți de copii : Prin

țesa Turandot (II).
20.30 Ora melomanului.
21.20 Artă plastică.
21.40 Film serial : „Mannlx".

xxx „Un univers într-o carte" 
— vol. IV.

xxx „Cartea băieților".
xxx „Termeni de etică pen

tru pionieri" — vol. III.
xxx „Purtătorii cravatelor ro

șii cu triemor".
Ion Popescu „Tineretul și re

voluția științifică-tehnică".
D. Matală „Un tînăr în pra

gul organizației U.T.C.".
V. Birză „Alexandru Rusu".

TENIS :
Turpeul 

Becker" a 
de Coubertin1 
sferturilor de finală 
dublu bărbați. Cuplul Ilie Năsțase 
(România) — Tom Okker (Olanda) 
a Întrecut cu 6—1, 7—5 perechea 
Ismail el Shafei (Republica Arabă E- 
gipt) — Ray Moore (R.S.A.). Alte 
rezultate : Franulovici (Iugoslavia), 
Parun (Noua Zeelandă) — McNair, 
Stewart (S.U.A.) 9—8, " .
Ashe (S.U.A.), Hewitt (R.S.A.) — 
Stockton, Van Dillen (S.U.A.) 6—2, 
3—6. 9—7 ; Fibak (Polonia), Meiler 
(R. F. Germania) — Moore (Austra
lia), Estep (S.U.A.) 6—8, 6—0, 6—4.

în sferturile de finală ale probei 
de simplu, americanul Arthur Ashe 
a cîștigat cu 6—4, 6—0 la neozeelan
dezul Onny Parun, olandezul Tom 
Okker a dispus cu 6—1, 6—4 de chi
lianul Jaime Fillol, iar sud-africanul 
Ray Moore l-a întrecut cu 9—7, 6—4 
pe americanul Roscoe Tanner. După 
cum s-a mai anunțat, Ilie Năstase 
l-a eliminat în trei seturi cu 6—3, 
3-6, 6—3 pe Eddie Dibbs (S.U.A.),

urmincT să-l întîlnească 
pe Arthur Ashe.

ȘAH
în runda a șaptea a

3—6, 7—5 ;

în serrtifinale

în runda a șaptea a turneului zo
nal masculin de șah de la Pola (Iu
goslavia), Bukici l-a Învins pe Bel
lon, iar Prittchet a ciștigat la Stull. 
Partida Hazai—Hug s-a încheiat re
miză. Celelalte partide, printre care 
și cea dintre maestrul român Aurel 
Urzică și marele maestru bulgar Pî- 
devski. s-au întrerupt.

Lider al clasamentului se menține 
Hazai (Ungaria), cu 4.5 puncte, ur
mat de Bukici (TugoslaVia) și Hug 
(Elveția) — cu cite 4 puncte. Aurel 
Urzică totalizează 1,5 puncte și are 
o partidă întreruptă.

★
Cea de-a 5-a partidă a meciului 

pentru titlul mondial feminin lâ șah, 
câre se desfășoară la Pițunda între 
maestrele sovietice Nona Gaprindaș- 
vili și Nana Aleksandria, s-a înche
iat remiză la mutarea a 78-a.

Scorul meciului este în prezent 
favorabil cu 3,5—1,5 puncte Nonei 
Gaprindașvili.

• Mastodontul .: SCALA — 11,30; r 
14; 16,15; 18,30; 20,45, GLORIA — , 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Jakob mincinosul : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
O Cele mai bune momente cu 
Stan și Bran : PATRIA — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16,15;
18,30; 20,30.
O Se mai inttmplă minuni : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FESTIVAL — 9,15; ;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FAVO- ■ 
RIT — 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 9.45.
• Dragoste la 16 ani : DOINA — 
11,30; 13.30; 15,45: 17,45; 19,45.
• Unde este compania a 7-a ? t
CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 16;.
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; . 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Mușchetarul român : GRIVIȚA
— 9: 11,15; 13,30; 16: 18,15; ------
AURORA — 9! 11,15; 13,30;
18; 20,15, :TOMIS — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20.15, FLAMURA 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 2Q,15.
• Mireasa lui Zandy : VICTORIA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15:20,15.
• Cantemir : CIULEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,-15, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,
MIORIȚA — 9; 11,15;. 13,30; 15,45: 
18; 20.
• O călătorie spre centrul pămtn- 
tului : EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; ' 
19.30, FLOREASCA — 9; 12; 16;
19.15.
• Elixirul tinereții : DRUMUL 
SĂRII — 15,30: 18; 20,15, VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Copiii paradisului (ambele se
rii) — 10. Mama — 18.45, Sanjuro 
20,45 : CINEMATECA (sala Union).
• Delict din dragoste : CENTRAL
— 9.15; 11,30; 13:45; 16;' 18,15; 20,30.
• Noaptea artificiilor : LIRA — 
16; 18: 20.
• Ferma Iui Cameron : DACIA —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15,
ARTA — 13„I0; 17,45; 20.
• Rătăcire : MUNCA — 16; 18; 20.
• Calvarul unei femei : BUCEGI
— 15.45; 18; 20,15.
• Evadarea : PROGRESUL — 16; 
18;.20. ';
• întoarcerea lui Colț Alb : UNI
REA — 16: 18; 20.
• Filip cel bun : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Fluviul fără Întoarcere : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15, MOȘI
LOR — 15,30; 18; 20.
• A fost odatâ un Hollywood : 
COTROCENI — 10; 13.30; 16,15; "
• Incredibilele aventuri' ale unor 
italieni tn Rusia : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Piciul — Trtntorit t PACEA — 
15,30; 17,45; 20.
• Ștefan cel Mare — Vaslui 14751 
VITAN — 15,30; 19.
• Scufundare la mare adtncime t 
CRINGAȘI — 17.

20,15. 
15,45; 
13,30; 
— 9;

1».

Album duminical.
Drumuri romane in Dacia. 
Fotbal : steaua-Dinamo 
Gala filmului de animați. 
(IV).

LUNI. 3 NOIEMBRIE
In Jurul orei 9,00 — transmisiune 

directă de la Sala Palatului 
Republicii socialiste Româ
nia : ședința Inaugurală a 
Congresului al X-lea al Uniu
nii Tineretului Comunist, a 
Conferinței a X-a a Uniunii 
Asociațiilor studenților Co
muniști din România și a ce
lei de-a IU-a Conferințe na
ționale a Organizației pionie
rilor.

PROGRAMUL 1
16.00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 ~ ’
19,25
19.30 
20,00 
20,55

Familia 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Floarea din grădină
Forumul tinereții. Reportaj 
din Sala Congresului al X-lea 
al U.T.C. și a Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R.
Roman-foileton : 
Thibault" (VII) 

22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex.
17,05
17,25

21.20 ,.Familia

frumusețe.
„Fată ‘ din

Tinerețe, ani .de 
Film artistic :
Istanbul”
Cutezlnd tn viitor. Seleetluni 
din primul festival al cînte- 
cului pentru tineret șl stu
denți, București 1975.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Film serial pentru copii : 
Daktarl.

20,25 Biblioteca pentru toți.
21,15 Telex.
21,20 Principii care devin fapte de 

viață.
21,40 Pastel de toamnă — muzică 

ușoară

19,00

19,25
19.30
20,00

(Urmare din pag:. I)

capacitate de creație realizării în cele 
mai bune condiții a acestor sarcini, 
muncind cu elan și dăruire, cu înal
tă conștiinciozitate pentru slujirea 
intereselor generale ale societății.

Ideea călăuzitoare, cerința funda
mentală care se desprinde din ana
liza activității ideologice efectuată de 
Congresul al XI-lea al partidului 
constă în necesitatea creșterii mai 
puternice a spiritului revoluționar. 
Acționind ca adevărați militanți de 
partid, toți cei ce lucrează in acest 
domeniu — de la propagandiști, lec
tori. agitatori la cercetători în dome
niul științelor sociale, de la scriitori 
și artiști la conducători ăi instituții" 
lor cultural-educative și ai uniunilor 
de creație, de la profesori, învățători 
la ziariști și lucrători ai radiotelevi- 
ziunii — au drept supremă îndatorire 
să manifeste spirit partinie consec
vent in întreaga lor activitate. Aceas
ta înseamnă să militeze fără preget 
pentru generalizarea atitudinii îna
intate față de muncă .și față de avu
tul obștesc, a spiritului gospodăresc 
și disciplinei civice conștiente, a 
sentimentului de răspundere pentru 
stările de lucruri din sectorul de ac
tivitate al fiecăruia. Aceasta presu
pune creșterea combativității revo
luționare și a intransigenței princi
piale, comuniste, față de orice in
fluențe ale ideologiei străine. res
pingerea fermă a spiritului de tole
ranță neprincipială față de rămășițe
le vechilor mentalități, sub orice for
mă de manifestare — fie că este vor
ba de indiferență sau neglijență în 
îndeplinirea îndatoririlor sociale, de 
formalism sau împăcare cu lipsuri, 
de subordonarea intereselor genera
le unor interese înguste, personale.

Condiția esențială a creșterii efi
cienței și forței de înrîurire a pro
pagandei, a invățămintului ideologic 
și a muncii politice de masă constă 
intr-o mai strînsă legare a acestora 
de realitățile vieții, de problemele 
specifice din întreprinderi, coopera
tive agricole, șantiere, școli, institu
te de cercetări, de modul cum gîn- 
desc și acționează Oamenii, cum se 
comportă în producție, în familie și 
în societate. Este necesar ca, dezvol- 
tîndu-se progresele înregistrate pînă 
acum, să se pună capăt oricăror ten
dințe de a desfășura activitatea edu-

cativă „în general", sub forma unor 
prelegeri abstracte, rupte de viață. Se 
impune să fie mai temeinic însușit 
pretutindeni spiritul Plenarei din 
noiembrie 1971, care a subliniat că 
diferite cursuri și seminarii în invă- 
țămîntul de partid, expuneri ale lec
torilor sau convorbiri ale agitatori
lor se organizează nu ca un scop în 
sine, nu spre a putea raporta cifra 
despre cei „cuprinși", ci pentru a 
sădi convingeri comuniste trainice, 
a-i deprinde pe oameni să gîndească 
și să acționeze în orice împrejurare 
în conformitate cu cerințele partidu
lui, să tragă concluzii privind moda
litatea optimă de a înfăptui politica 
partidului în domeniul lor de activi-

fermi pentru cauza socialismului șl 
comunismului.

Programul ideologic al partidului, 
documentele congreselor, cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, relie
fează pregnant — In lumina rolului 
important ce revine artei și literatu
rii în formarea omului nou — înda
torirea creatorilor de artă de a făuri 
opere angajate, pătrunse de umanism 
revoluționar, bogate în idei și senti
mente nobile, inspirate din viața și 
aspirațiile poporului, care să insufle 
optimism și să înflăcăreze energiile 
în înfăptuirea idealurilor socialismu
lui și comunismului. Numeroasele 
lucrări valoroase, cu vibrant mesaj 
patriotic, primite cu satisfacție în

SPIRIT REVOLUȚIONAR
tate, acolo unde produc, unde mun
cesc și trăiesc. Acesta și numai aces
ta constituie criteriul de apreciere a 
eficienței propagandei de partid și a 
muncii politice de masă. v

Partidul a reliefat cu mare forță la 
Plenara din noiembrie 1971 marile 
răspunderi care revin școlii, ca prin
cipal factor de instruire și educare a 
tineretului. în acest sens. în ultimii 
ani au fost realizate progrese în îm
bunătățirea invățămintului de toate 
gradele. în legarea lui mai strînsă de 
producție, de cercetare, de viață. Așa 
cum a subliniat Congresul al XI-lea, 
actuala etapă - de dezvoltare a socie
tății noastre pune la ordinea zilei 
realizarea unor îmbunătățiri substan
țiale, calitative ale activității de edu
care. politică și cetățenească, a tine
retului, care să determine înrădăci
narea concepției despre lume și via
ță a clasei muncitoare, stimularea do
rinței de a continua, prin îndeplini
rea exemplară a îndatoririlor sociale; 
tradițiile înaintate de luptă patrio
tică și revoluționară. în mod deose
bit, aceasta impune cultivarea dra
gostei tineretului față de muncă, a 
hotăririi de a munci cu elan și dă
ruire acolo unde este necesar socie
tății. formarea tinerilor ca milltanțl

rîndurile maselor populare, scot în 
evidență vitalitatea artei ce se inspi
ră din realități și își trage seva din 
ideologia socialistă. Tn același timp, 
însăși viața arată că se autoexclud 
de la prețuirea opiniei publice acele 
lucrări ce mai poartă amprente 
ale . schematismului, cu conținut 
confuz și obscur, pătrunse de blazare 
sau pesimism, reflectind influențe 
ideologice străine, copierea servilă a 
unor „mode" decadente. Dind ei în
șiși — așa cum este firesc — exem
plu practic de artă combativă, anga
jată, artiștii comuniști sînt chemați 
șă militeze cu consecvență spre a 
imprima întregii creații artistice spi
rit partinic, revoluționar, expresie a 
înțelegerii răspunderii sociale a crea
torului, trăsătură definitorie a artei 
autentice, destinată nu unei elite de 
„inițiați", ci maselor largi ale«poporu- 
lui.-

Partidul acordă o atenție statornic 
eă problemelor formării și perfecțio
nării morale a omului nou, de care 
depinde în ultimă instanță succesul 
operei de făurire a orînduirii socialis
te. Are o deosebită însemnătate prin
cipială faptul că, aprobind Codul etic, 
Congresul al XI-lea a stabilit ca 
acesta să fie considerat componentă

a Programului partidului. în felul 
acesta comuniștii, dar și toți oamenii 
muncii, au dobindit un îndrumar de 
conduită în societate; o armă de ne
prețuit în eforturile lor de autoper- 
fecționare morală, In lupta pentru ge
neralizarea principiilor eticii și echi
tății socialiste în toate compartimen
tele vieții sociale. Este sarcina tutu
ror organizațiilor de partid, a tuturor 
factorilor politico-ediicativi de a mi
lita cu perseverență și fermitate pen
tru înrădăcinarea normelor Codului 
etic, pentru materializarea lor in 
fapte cotidiene de viață.

Transpunerea în viață a programu
lui de educație comunistă a poporu
lui impune folosirea mai eficientă, 
acțiunea convergentă și unitară a 
pîrghiilor de care dispune societatea 
noastră pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor. Sarcinile 
programului ideologigo-educativ sînt 
deopotrivă valabile pentru toți co
muniștii, indiferent de sfera lor 
de activitate, pentru toate instituțiile, 
fără excepții.

Străină prin esența ei oricărui ca
racter ocazional sau „de campanie", 
oricăror tendințe 'de formalism, acti
vitatea politîco-educativă a organi
zațiilor de partid trebuie să se ca
racterizeze in mai mare măsură prin 
continuitate, prin constanța preocu
părilor, fără nici un fel de slăbire 
a atenției In nici una din verigile 
muncii educative. Partidul cere tutu
ror, acestor factori, de la organiza
ții de masă și .obștești, de la sin
dicate. U.T.C.. sau uniuni de crea
ție la presă, radio și televiziune 
să aducă o contribuție sporită la 
îmbunătățirea activității educative, 
să manifeste combativitate, și să cri
tice cu curaj orice’ neîmplinit! sau 
carențe, să acționeze stăruitor, cu 
principialitate și fermitate, pentru 
continua dezvoltare a conștiinței so
cialiste.

Modelarea omului nou reprezintă 
cerința de a cărei înfăptuire depin
de în măsură hotăritoare amploa
rea succeselor noastre în opera de 
construcție socialistă și nici un 
efort nu poate fi considerat prea 
mare pentru realizarea unui țel atît 
de nobil, cum nu și-a propus nici o 
societate, cum nu și-a putut propune 
decît orinduirea celui mai înaintat 
umanism — orînduirea socialistă și 
comunistă.
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COMUNICAT COMUN
privind vizita primului ministru al guvernului

român, Manea Mănescu, în R. P. Polonă
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, a efectuat, Ia invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, Piotr 
Jaroszewicz, o vizită oficială de prie
tenie in Polonia, în perioada 27—31 
octombrie 1975.

Primul ministru al guvernului ro
mân a fost primit de tovarășul Ed
ward Gierek, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, și de tovarășul 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Polone.

Primii miniștri au subliniat impor
tanța deosebită a intîinirilor și con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Edward Gierek, prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, pen
tru dezvoltarea și adîncirea colaboră
rii dintre cele două partide, țări și 
popoare.

S-a relevat cu satisfacție că rela
țiile de prietenie, alianță și colabo
rare frățească dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Polonă se dezvoltă continuu, pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, 
în conformitate cu scopurile și spiri
tul Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală româno- 
polon.

Premierii celor două guverne s-au 
informat asupra rezultatelor în con
strucția socialistă și despre progra
mele de dezvoltare social-economică 
in perspectivă ale celor două țărj ; 
au efectuat un schimb larg de păreri 
în legătură cu dezvoltarea prieteniei 
frățești și a colaborării multilaterale 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă, au 
discutat și au convenit direcțiile și 
mijloacele de lărgire și aprofundare 
pe mai departe a colaborării econo
mice, tehnico-științifice și culturale 
dintre cele două țări. S-a efectuat, 
de asemenea, un schimb de păreri 
privind unele probleme actuale in
ternaționale.

Tovarășul Manea Mănescu a expus 
obiectivele fundamentale ale dezvol
tării României socialiste, decurgînd 
din Programul Partidului Comunist 
Român și hotărîrile adoptate de Con
gresul al XI-lea al partidului : tova
rășul Piotr Jaroszewicz a informat 
despre pregătirile pentru Congresul 
al VII-lea al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez.

Premierii celor două guverne au a- 
preciat pozitiv modul in care se în
deplinesc hotărîrile adoptate la cel 
mai înalt nivel, precum și realizarea 
obiectivelor convenite în luna iulie 
1974, cu prilejul vizitei 
prietenie în Republica 
România a președintelui
de Miniștri, Piotr Jaroszewicz.

Evidențiindu-se succesele impor
tante înregistrate pe linia adîncirii și 
diversificării colaborării reciproce în 
domeniile economic, tehnic, științific, 
turistic, cultural etc., cele două părți 
au apreciat pozitiv activitatea Comi
siei guvernamentale româno-polone 
de colaborare economică și rezultatele 
eforturilor depuse de organele cen
trale de planificare pentru coordona
rea planurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale pe perioada 1976— 
1980. Au fost relevate, de asemenea, 
realizările concrete obținute în cadrul 
întilnirilor miniștrilor, adjuncțllor de 
miniștri și reprezentanților unor cen
trale industriale, in vederea extinderii 
colaborării și cooperării reciproce în 
domeniile industriei extractive, ener
geticii. construcțiilor de mașini, me
talurgiei, electronicii și electrotehni
cii, chimiei, transporturilor, turismu
lui etc. S-a subliniat însemnătatea și 
utilitatea convențiilor și programelor 
de cooperare și specializare semnate 
in domeniile : fabricării de mașini- 
unelte și cauciuc izoprenic, producerii 
de coloranți, intermediari și produse 
farmaceutice, de cupru și aluminiu, 
de aparatură electrotehnică ș.a.

Primii miniștri au examinat pe larg 
posibilitățile concrete pentru o mai 
bună punere în valoare a rezervelor 
și potențialului de care dispun cele 
două țări, pentru diversificarea co
laborării în toate domeniile, în pe
rioada următoare și în perspectivă.

Exprimîndu-și satisfacția pentru 
ritmul înalt de sporire a volumului 
schimburilor comerciale, care în pe
rioada 1971—1975 va fi de peste două 
ori mai mare față de realizările din 
perioada 1966—1970, părțile au relevat 
că avîntul forțelor de producție în 
cele două țări asigură condiții optime 
pentru dezvoltarea continuă a colabo
rării economice și îndeosebi pentru 
extinderea livrărilor reciproce de 
mărfuri în perioada următorului plan 
cincinal 1976—1980. Potrivit Acordului

oficiale de 
Socialistă 

Consiliului

comercial de lungă durată pe peri
oada 1976—1980, semnat cu prilejui 
acestei vizite, în perioada 1976—1980 
livrările reciproce f de mărfuri 
crește de circa 2,6 ori față de 
zările acordului comercial de 
durată pe perioada actualului 
nai. S-a convenit ca ponderea __ _ 
rilor reciproce de mașini și utilaje să 
reprezinte peste 50 la sută din volu
mul total al schimburilor comerciale. 
A fost semnat, de asemenea, Proto
colul privind schimburile comerciala 
pe anul 1976, care prevede o creștere 
a livrărilor reciproce de 26 la sută 
față de anul 1975.

Primii miniștri ai guvernelor Re
publicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Polone :

— călăuzindu-se după directivele
conducerilor de partid ' 
țări privind dezvoltarea ........... .....
colaborării economice bilaterale, spe
cializării și cooperării în producție ;

— ținind seama de rezultatele bune 
în domeniul coordonării planurilor de 
dezvoltare economică a ambelor țări 
pe anii 1976—1980 ;

— în spiritul recomandărilor „Pro
gramului complex al adîncirii și per
fecționării în continuare a colaborării 
economice și dezvoltării integrării e- 
conomice socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R." ;

— pornind de la importanța pe care 
o au formele de cooperare și specia
lizare în producția industrială, au sta
bilit măsuri pentru dezvoltarea in 
continuare a colaborării pe multiple 
planuri in aceste domenii. Pentru 
realizarea acestor măsuri, în timpul 
vizitei au fost semnate : Convenția de 
cooperare în producția de automaca
rale ; Convenția de specializare în 
fabricația de mașini și utilaje pen
tru industria alimentară : Convenția 
de specializare în fabricația de anve
lope și articole tehnice de cauciuc.

Totodată, primii miniștri au însăr
cinat miniștrii de resort să treacă 
neîntîrziat la definitivarea și semna
rea convențiilor de cooperare și spe
cializare, aflate într-o fază avansată 
de negociere. în domeniile industriei 
extractive, chimice, construcțiilor de 
mașini și utilaje, livrărilor de osii 
montate, în domeniul transporturilor, 
precum și în ce privește colaborarea 
pe terțe piețe.

Părțile au examinat și stabilit mă
suri pentru extinderea continuă a 
colaborării tehnico-științifice. în acest 
scop, organele centrale pentru știință 
și tehnologie din cele două țări au 
semnat înțelegerea de colaborare în 
domeniul științific și dezvoltării teh
nologice pe perioada 1976—1980.

Cei doi prim-miniștri au dat o a- 
preciere pozitivă evoluției relațiilor 
româno-polone în domeniile științei, 
învățămîntului. culturii și artei și au 
hotărît ca instituțiile de resort ro
mâne și polone să depună eforturi 
susținute pentru dezvoltarea și inten
sificarea schimburilor directe între 
oameni de cultură și artă. între co
lective și formații cultural-artistice, 
uniunile de creație, edituri, radiote- 
leviziuni etc., în vederea îmbunătăți
rii popularizării și prezentării reci
proce a celor două țări, extinderii 
schimburilor de studenți, profesori și 
lectori etc. Părțile au convenit în
ființarea unei Comișii guvernamen
tale bilaterale de colaborare în do
meniul culturii și artei, precum și 
urgentarea deschiderii centrelor de 
informații și cultură.

De asemenea, a fost relevată im
portanța dezvoltării colaborării turis
tice și. în scopul creșterii schimburi
lor, s-a convenit să se încheie, în cu- 
rind, înțelegerea de colaborare in 
domeniul turismului pentru perioada 
1976—1980.

La încheierea convorbirilor oficiale, 
primii miniștri ai guvernelor Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Polone au semnat un 
protocol cuprinzînd hotărîri și măsuri 
concrete privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării economice și 
tehnico-științifice, a cooperării și 
specializării in producție, precum și 
a colaborării culturale și turistice in
tre cele două țări.

în cadrul schimbului de păreri în 
legătură cu unele probleme actuale 
ale situației internaționale, părțile 
au salutat cu satisfacție mutațiile po
zitive intervenite în raportul de forțe 
pe arena internațională, schimbările 
in favoarea păcii și bunei ințelegeri 
intre popoare, cursul spre destindere 
și colaborare intre toate statele, in
diferent de regimul lor social-politic. 
S-a subliniat rolul important pe* care 
il au U.R.S.S. și celelalte țări socia
liste. țările in curs de dezvoltare și 
nealiniate, forțele democratice de 
pretutindeni în întărirea destinderii, 
păcii și dezvoltării colaborării inter
naționale reciproc avantajoase. A fost 
reafirmată voința țărilor lor de a ac
ționa pentru asigurarea unei păci 
durabile, pentru evitarea oricăror

vor 
reali- 
lungă 
cinci- 
livră-

din ambele 
continuă a

stări de conflicte și încordare, pen
tru instaurarea unei noj ordini eco
nomice mondiale și a unor relații in
ternaționale noi, cu adevărat demo
cratice, Întemeiate pe principiile in
dependenței și suveranității națio
nale, integrității teritoriale, deplinei 
egalități in drepturi, neamestecului 
în treburile interne și ăvantăjului 
reciproc, nerecurgerii la forță sau la 
amenințarea cu forța.

România și Polonia, ca țări care au 
contribuit activ la pregătirea și 
succesul Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa, au reafirmat 
dorința și hotârîrea lor fermă de a 
participa în continuare la eforturile 
permanente reclamate de înfăptuirea 
dezideratelor de pace trainică pe 
continentul nostru, pentru respecta
rea principiilor și normelor de con
duită internațională înscrise în Ac
tul final al conferinței și rezolvarea, 
pe această bază, 
raelor rămase în 
realizarea deplină 
participarea egală 
tuturor statelor.

Ambele părți s-au pronunțat pen
tru dezvoltarea unor raporturi de 
bună vecinătate și colaborare in 
Balcani, ca parte integrantă a secu
rității europene.

Părțile s-au pronunțat pentru so
luționarea grabnică pe cale politică 
a problemei cipriote, respectîndu-se 
suveranitatea, integritatea și neali
nierea Ciprului, conviețuirea și con
lucrarea democratică între cele două 
comunități, fără nici un amestec din 
afară în treburile interne ale insu
lei.

Premierii celor două guverne și-au 
exprimat convingerea fermă că este 
necesar să se depună in continuare 
eforturi pentru ca procesul destin
derii politice să fie completat și con
solidat prin măsuri concrete de 
dezangajare militară și dezarmare.

Părțile au reafirmat poziția comu
nă că se impun noi măsuri pentru 
realizarea unei păci juste și dura
bile in Orientul Apropiat. în acest 
sens s-a subliniat necesitatea ca 
Israelul să se retragă din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului din 
1967, de a se înfăptui aspirațiile na
ționale legitime ale poporului pales- 
tinean. inclusiv dreptul său de a-și 
organiza viața intr-un stat indepen
dent, de a se asigura independența 
și securitatea tuturor statelor din a- 
ceastă parte a lumii.

Cele două părți au salutat victo
riile istorice ale popoarelor 
dochina asupra intervenției 
și forțelor reacționare, ceea 
deschis calea normalizării politice 
și social-economice, conform voin
ței și aspirațiilor lor legitime, 
fără nici un amestec din afară.

România și Polonia vor sprijini 
activ în continuare lupta dreaptă a 
popoarelor împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru 
dență, pentru 
miniștri și-au 
că realizarea 
Vil-a sesiuni 
nării Generale a O.N.U., cit și a prin
cipiilor Cartei drepturilor și indato- 
ririlor econortuce ale statelor va 
servi dezvoltării colaborării interna
ționale pe baza principiilor egalită
ții, nediscriminării și avantajului re
ciproc. Primii miniștri au reafirmat 
sprijinul lor față de dezideratele ță
rilor în curs de dezvoltare, care să 
ducă la crearea unei noi ordini eco
nomice' internaționale juste.

Părțile s-au declarat pentru creș
terea rolului și eficienței Organiza
ției Națiunilor Unite în consolidarea 
păcii și securității mondiale, în so
luționarea problemelor internaționa
le conform principiilor și normelor 
de drept internațional, cu participa
rea. în condiții de deplină egalitate, 
a tuturor statelor, 
scopurilor 
O.N.U.

a tuțuror proble- 
suspensie, pentru 
a securității, cu 
și democratică a

din In- 
străine 
ce le-a

libertate și indepen- 
progres social. Primii 
exprimat convingerea 

hotărîrilor celei de-a 
extraordinare a Adu-

cu respeotarea
și principiilor Cartei

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone și-au 
exprimat deplina satisfacție pentru 
rezultatele convorbirilor, desfășurate 
intr-o atmosferă de prietenie, stimă 
și înțelegere reciprocă, și au apreciat 
că rezultatele vizitei, măsurile și ho- 
tăririle adoptate vor contribui la a- 
dîncirea în continuare a colaborării 
multilaterale dintre cele două state, 
spre binele poporului român și po
porului polonez, tn interesul păcii și 
socialismului.

Primul ministru al guvernului ro
mân, tovarășul Manea Mănescu. a 
adresat tovarășului Piotr Jaroszewicz 
invitația de a efectua o vizită oficia
lă de prietenie în Republica Socia
listă România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere, data efectuării 
vizitei urmînd să fie stabilită ulte
rior.

agențiile de presă transmit

Protocol privind colaborarea 
româno-sovietică

MOSCOVA 1 — Corespondentul 
Agerpres transmite : în orașul To
gliatti, a avut loc cea de-a 11-a șe
dință a grupei de lucru de colabo
rare româno-sovietică în domeniul 
industriei chimice.

Protocolul semnat cu acest prilej 
de Ion. M. Nicolae, adjunct al minis
trului industriei chimice al Republicii 
Socialiste România, și A. A. Novikov, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice al Uniunii Sovietice, prevede 
acțiuni de colaborare în producția 
de insecticide, schimburi reciproce de 
produse .chimice, informări în utili
zarea deșeurilor și purificarea apelor 
reziduale din industria chimică.

BUDAPESTA

Vizita delegației 
de activiști ai P.C.R.

BUDAPESTA 1 — Corespondentul 
nostru transmite : Delegația de acti
viști ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Gheorghe Roșu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Bacău al P.C.R.. 
care la invitația C.C. al P.M.S.U. a 
făcut o vizită pentru schimb de ex
periență in R.P. Ungară, a fost pri
mită de Gyenes Andras, secretar al 
C.C. al P.M.S.U. A fost prezent loan 
Cotoț, ambasadorul României.

în timpul vizitei delegația a avut 
convorbiri la C.C. al P.M.S.U., la Ofi
ciul național al planificării, la Minis
terul Finanțelor.

Importante hotărîri 
adoptate de Consiliul 

Revoluției din Portugalia
LISABONA 1 (Agerpres). — Consi

liul Revoluției din Portugalia a apro
bat un decret-lege prin care se re
cunoaște muncitorilor dreptul de a 
exercita un control organizat în sec
toarele productive ale economiei na
ționale.

Consiliul Revoluției a numit, de 
asemenea, președintele tribunalului 
militar revoluționar care va judeca 
persoanele implicate în tentativa de 
lovitură de stat de la 11 martie. De 
asemenea, a fost aprobată o lege care 
autorizează instituirea unui tribunal 
militar compus din reprezentanți ai 
celor trei arme, care va judeca pe 
membrii fostei poliții politice fascis
te și ai organizației paramilitare fas
ciste „Legiunea portugheză".

O. N. U

»

(Agerpres). — într-un 
al Juntei Democra-

PARIS 1 
apel comun 
tice din Spania (J.D.E.) și Platformei 
de Convergență Democratică (P.C.D.) 
adresat poporului Spaniei, dat pu
blicității la Paris, se arată c-â „față 
de gravitatea actualului moment po
litic și conștiente de dreptul pe care 
îl are opinia publică de a fi informată 
și orientată cu date clare și concrete 
asupra activității opoziției", cele două 
organizații declară hotârîrea lor de 
nestrămutat de a continua azi. mai 
mult ca oricînd, o acțiune politică cu 
caracter pașnic pentru edificarea in 
statul spaniol a unui sistem de
mocratic pluralist, bazat pe suverani
tatea populară. In consecință, P.C.D. 
și J.D.E. resping în mod categoric 
continuitatea regimului franchist și a 
tuturor instituțiilor care au făcut im
posibilă exercitarea libertăților de
mocratice — fie sub forma concretă 
stabilită in legile privind succesiu
nea la putere, fie sub orice tip de 
guvern — monarhie sau republican — 
care se caută să fie impus poporului, 
fără o consultare prealabilă necesară 
și cu depline garanții de libertate și 
imparțialitate.

Junta Derpocratică: din Spania și 
Platforma de Convergență Democra
tică își manifestă voința de a între
prinde în comun, fără nici o întîr- 
ziere; acțiunile politice adecvate pen
tru realizarea următoarelor obiective 
primordiale : eliberarea imediată a 
arestaților și deținuțiior politici și 
sindicali, precum și reîntoarcerea 
celor aflați în exil : exercitarea ple
nară și eficace a drepturilor umane 
și a libertăților politice consacrate in 
textele juridice internaționale, în

special a libertăților sindicale și ale 
tuturor partidelor politice, fără nici 
o excludere : exercitarea plenară, 
imediată și efectivă a drepturilor și 
libertăților politice ale diferitelor 
naționalități și regiuni ale statului 
spaniol ; realizarea unei rupturi de
mocratice, prin deschiderea unei pe
rioade constituante care să conducă, 
prin intermediul unei consultări 
populare, bazată pe vot universal, la 
o hotărire asupra formei de stat și 
de guvernămint.

în acest sens, toate forțele demo
cratice, politice, sindicale, sociale și 
toți' cetățenii statului spaniol sint 
chemați să participe la mobilizările 
și acțiunile pașnice, necesare pentru 
cucerirea efectivă a drepturilor și li
bertăților fundamentale, precum și 
pentru crearea organelor unei puteri 
executive de amplă coaliție, fără ex
cluderi, care să garanteze exercitarea 
plenară a drepturilor și libertăților, 
inițierea și desfășurarea procesului 
constituant pină la transmiterea pu
terii organelor de guvernămint care 
vor fi alese în mod constituțional.

Junta Democratică din Spania și 
Platforma de Convergență Democra
tică — se subliniază în document — 
își exprimă încrederea că diferitele 
sectoare ale țării vor înțelege impor
tanța și valabilitatea alternativei de
mocratice care se oferă și vor coope
ra pentru aceasta, în cadrul misiunii 
respective a fiecăruia, pentru asigu
rarea conviețuirii pașnice și a pro
gresului tuturor cetățenilor sta
tului spaniol. In vederea atin
gerii acestor obiective, J.D.E. și 
P.C.D. vor rămine în contact și își 
vor concerta eforturile.

„Comuniștii spanioli se pronunță pentru

o largă unitate a tuturor forțelor democratice"
Declarațiile tovarășului Santiago Carrillo

BELGRAD 1 (Agerpres). — San
tiago Carrillo, secretar general al 
P.C. din Spania, a acordat săptămi- 
nalului „Komunist", organ al U.C.I., 
un interviu in care a 
în prezent Spania 
unui avînt impetuos al 
mocratice, 
cadrul de schimbare a 
în vedere -de Franco". _  __ r __
polemicile continuă în sinul grupu
lui conducător, există forțe mult mai 
importante care 
problema intr-un 
spus secretarul general al P.C. din

se

forțe care

apreciat că 
află in fața 
forțelor de- 
„vor depăși 
puterii avut 
în timp ce

vor reglementa 
'mod diferit a

DE PRETUTINDENI
• CRIZA MONDIALA 

A LOCUINȚELOR.
rul cocioabelor și bidonville-uri- 
lor este în continuă creștere în 
lume, apreciază experții O.N.U. 
care se ocupă cu pregătirea 
Conferinței O.N.U. în probleme 
ale construcției și planificării 
ce va avea loc anul viitor la 
Vancouver, in Canada. Experții 
consideră că pentru a acoperi 
necesitățile ar trebui construite, 
pină la sfirșitul secolului, peste 
un miliard de locuințe. 30—50 la 
sută din populația urbană a ță
rilor sărace trăiește la ora actua
lă în „slums“-uri, în condiții 
înspăimintătoare. După cum a 
declarat Paul Mwaluko, directo
rul Centrului de construcții al 
Națiunilor Unite, „criza mon
dială a locuințelor" se datorea
ză, printre altele, șomajului, in
justei repartiții a veniturilor 
intre diferitele categorii ale 
populației, proprietății private 
asupra terenurilor de construcții.

• „UHURU" - TRE
NUL LIBERTĂȚII. urmâ 
cu citeva zile, primul tren de 
persoane pornea din localitatea 
zambiană Kapiri Mposhi, mar- 
cind astfel inaugurarea, cu doi 
ani înainte de termenul stabilit 
inițial, a uneia din cele mai im
portante căi ferate a continen
tului african. „Tanzam". Ea lea
gă centura de cupru a Zambiei 
de capitala Tanzaniei, portul 
Dar es Salaam. Pe parcursul a 
5 ani de muncă susținută, s-a 
înaintat în medie cu 6 km pe zi 
prin unul din cele mai dificile 
ținuturi ale Africii — prin mlaș
tini car* au trebuit secate și 
junglă deasă ce-a trebuit defri
șată. Noua cale ferată a primit 
numele de ..Uhuru", ceea 
limba swahili înseamnă 
tate.

ce în 
liber-

Convorbiri portughezo-in- 
doneziene. de externe 
ai Portugaliei și Indoneziei, Melo 
Antunes și Adam Malik, au început 
slmbătă, la Roma, o primă rundă de 
convorbiri consacrate situației actuale 
din Timor, precum și definirii statu
tului acestui teritoriu.

Cuba a rupt definitiv blo
cada financiarăce i a fost im_ 
pusă ani de zile — a declarat minis- 
t.rul-președinte al Băncii naționale a 
Cubei, referindu-se la acordul semnat 
cu consorțiul de 16 bănci internațio
nale, potrivit căruia țara sa primește 
un împrumut in valoare de 130 de 
milioane de dolari pentru finanțarea 
unor proiecte prevăzute în planul 
cincinal.

Parlamentul costarican a 
hotărît exproprierea proprie- 
tăților companiei americane „Osa 
J’ioductos Forestales" care deține, o 
suprafață de 53 000 ha terenuri agri
cole. Această hotărire marchează pri
mul pas în direcția recuperării de că
tre guvernul Republicii Costa Rica a 
unor vaste suprafețe de terenuri 
agricole aparținind unor mari latifun
diari.

0 adunare festivă - prilR- 
juită de a 30-a aniversare a creării 
ziarului „Nodon Sinmun", organul 
de presă al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea — a avut loc la Phe
nian. Au luat parte conducători de 
partid și de stat ai R.P.D. Coreene.

GreV616 sau întreruPerde tem
porare ale lucrului în diferite sectoa
re de activitate din Italia au totali
zat. in primele opt luni ale anului, 
peste 128 de milioane ore de muncă 
— relevă datele publicate de Institu
tul național de statistică. Această ci
fră reprezintă dublul celei înregis
trate in aceeași perioadă din 1974.

Lucrările reuniunii șeii- 
lor de stat și de guvern din 
statele Americii Centrale 
s-au încheiat în capitala Guatemalei. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea cooperării 
în zonă, prin intensificarea schimbu
rilor comerciale bilaterale și prin în
tărirea rolului Pieței comune centro- 
americane, precum și aspecte referi
toare la definitivarea statutului te
ritoriului Belize și la soluționarea 
problemei Canalului Panama.

Negocieri în problema 
bazelor americane din Tur
cia* tadrul primei runde a ne
gocierilor angajate cu S.U.A. în le
gătură cu viitorul statut al bazelor 
americane amplasate pe teritoriul 
său. Turcia a cerut asigurarea posi
bilității de a exercita un control de
plin asupra tuturor acestor instalații 
militare.

Guvernul sirian a apro
bat proiectul de buget pe 
1976, care se ridică la suma de 61,5 
miliardă de lire siriene. Față de anul 
1975. bugetul anului viitor va marca 
o creștere de 6 miliarde lire. Din 
intregul fond bugetar 10.5 miliarde 
lire vor fi alocate pentru diverse 
proiecte de dezvoltare economică.

„Salonul international de 
vehicule industriale".simbătâ 
a fost inaugurat la Torino „Salonul 
internațional de vehicule industriale". 
Participă 310 firme din Elveția, Fran
ța, R. F. Germania. Italia, Japonia, 
Marea Britanie, România, Statele 
Unite și Suedia. Tara noastră, pre
zentă pentru prima oară la salon, 
expune o variată gamă de mașini,

Sint necesare măsuri efective pentru accelerarea 
industrializării țărilor in curs de dezvoltare

NAȚIUNILE UNITE 1 — Cores
pondentul nostru transmite : în co
mitetul pentru problemele economice 
al Adunării Generale a O.N.U. conti
nuă dezbaterile asupra punctului 
„activitatea Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare industrială".

Pentru o soluție justă, 
corespunzătoare dorințelor

și aspirațiilor 
poporului coreean 

declarație a Guvernului 
R.P.D. Coreene

PHENIAN 1 (Agerpres). — în le
gătură cu adoptarea de către Comite
tul pentru problemele politice și de 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U., la punctul „problema coreea
nă" a proiectului de rezoluție propus 
de statele socialiste și nealiniate, în
tre care și România, guvernul R.P.D. 
Coreene a dat publicității o decla
rație în care apreciază că rezultatul 
favorabil al votului confirmă juste
țea politicii R.P.D. Coreene de reuni- 
ficare pașnică a țării, constituie o 
victorie a forțelor progresiste care 
sprijină consecvent cauza dreaptă a 
poporului coreean. Rezoluția adopta
tă la O.N.U., se spune în declarație, 
înmănunchează dorințele și aspira
țiile poporului 
principalele căi pentru soluționa
rea reunificării. 7
mă necesitatea retragerii din Co
reea de sud a tuturor trupelor 
străine, dislocate sub drapelul O.N.U., 
înlocuirii Acordului de armistițiu 
printr-un Tratat de pace, adoptării 
unor măsuri concrete pentru destin
derea încordării intre Nord și Sud.

O

coreean, trasează

Declarația reafir-

cum ar fi : autoturismul de teren 
..ARO 240“. basculanta „Roman DFK 
19 215“. camionetă TV-12 C și altele, 
în ziua deschiderii, pavilionul româ
nesc a fost vizitat de ministrul 
transporturilor al Italiei, Mario Mar
tinelli.

Sesiunea Comisiei mixte 
sovieto—americane de colft- 
horare in domeniul protecției mediu
lui ambiant și-a încheiat lucrările la 
Washington. Participanții au semnat 
un aide-memoire cu privire la co
laborarea bilaterală în anul 1976. Se 
prevede continuarea colaborării prin 
expediții marine in vederea studierii 
problemelor hidrobiologice ale mării, 
precum și activitatea comună a unor 
sisteme de stații seismice.

0 mie de instituții de cultu
ră în pragul falimentului. 
Directorul financiar al corporației 
britanice „Arts Council", organism 
public menit să contribuie la stimu
larea activității artistice și la distri
buirea alocațiilor guvernamentale 
pentru instituțiile culturale, a dat pu
blicității o declarație in care atrage 
atenția asupra situației financiare 
grave a majorității acestor instituții. 
Declarația lansează un apel guvernu
lui de a salva un număr de aproxi
mativ 1 000 de teatre, orchestre sim
fonice și alte instituții de cultură 
care se zbat în dificultăți financiare, 
unele dintre ele aflindu-se în pragul 
falimentului.

la dezbateri, repre-Luind cuvîntul 
zentantul României a subliniat că 
actualul stadiu al revoluției tehnico- 
științifice probează că a venit timpul 
să se acționeze cu responsabilitate 
prin măsuri radicale pentru a acce
lera industrializarea țărilor în curs 
de dezvoltare și a elimina subdez
voltarea economică. El a insistat 
asupra rolului principal ce revine 
O.N.U.D.I. in această direcție, pentru 
identificarea cerințelor concrete în 
domeniul industrializării, încurajarea 
schimbului de informații, conducind 
la negocierea unor acorduri corespun
zătoare intre state.

în încheiere, vorbitorul a reafir
mat sprijinul țării noastre față de 
măsurile adoptate la conferința ge
nerală a O.N.U.D.I., sprijin care de
curge din poziția României constant 
favorabilă promovării cooperării in
dustriale.

Spania, arătînd că soluția nu constă 
nici în continuitatea regimului, nici 
în crearea pentru acesta a unei fața
de liberale, ci în asigurarea pentru 
popor a dreptului de a alege regimul 
dorit.

De asemenea, 
Carrillo, este de i 
timp, partidele 
să se manifeste 
aștepta legi și 
formal. Consider, a spus 
din Spania este partidul _ 
mai bine organizat din (ară, cu ră
dăcini adinei, deoarece n-a încetat 
niciodată lupta și a dobindit o mare 
experiență. Totodată, la viața poli
tică spaniolă din perioada postfran- 
chistă vor lua parte nu numai cei 
ce s-au încadrat activ in lupta anti
fascistă, ci și masele largi ale popu
lației, impinse în pasivitate de re
gim ; dorim să dovedim acestor ma
se că sîntem partidul capabil să le 
reprezinte. Platforma imediată a ac
tivității comuniștilor spanioli are m 
vedere consultări sincere cu masele, 
o Adunare Constituțională și resta
bilirea libertății ; este o platformă ce 
are în vedere o coaliție a tuturor 
forțelor ce se pronunță pentru so
cialism. indiferent de unele deose
biri ideologice și filozofice, care do
resc o cale democratică spre socia
lism, a relevat Santiago Carrillo.

Referindu-se ' 
reglementare a dificultăților econo
mice crescânde ale țării, el a arătat 
că trebuie găsită o soluție progre
sistă. Comuniștii spanioli doresc re
glementarea problemelor țării pe o 
cale proprie, 
rillo, relevînd 
independenta 
rea oricăror încercări de a-1 dirija 
din afară.

Abordînd modul in care P.C. din 
Spania concepe viitoarea poziție pe 
plan internațional a Spaniei demo
crate, Santiago Carrillo a declarat 
că, in opinia partidului, va fi vorba 
de o Spanie nealiniată.

a spus 
așteptat 
politice 
public, 

decrete

Santiago 
ca, in scurt 
de opoziție 
fără a mai 
cu caracter 
el. că P.C. 
politic cel

Ia modalitățile de

a spus Santiago Car- 
ca element esențial 

partidului, respinge-

Perspective fertile prieteniei, cooperării

(Urinare din pag. I)
mocratice, naționale, colaborarea 
ștrînsă a poporului cu forțele armate 
în întregimea lor. De altfel, insăși re
voluția portugheză confirmă rolul 
hotăritor al unității dintre forțele 
progresiste, importanța luptei comu
ne desfășurate de forțele armate și 
forțele patriotice, populare — alianță 
ce a constituit și constituie temelia 
procesului revoluționar, garanția con
tinuității și dezvoltării sale. Secreta
rul general al partidului nostru a dat 
expresie convingerii că forțele pro
gresiste. democratice din Portugalia, 
in ciuda părerilor diferite asupra 
unor probleme — care nu trebuie 
privite ca o tragedie — vor găsi ca
lea spre unitate, spre ceea ce este 
comun, potrivit intereselor poporu
lui, bunăstării și independenței sale. 
Este semnificativă pentru caracterul 
rodnic al multiplelor contacte cu cele 
mai marcante personalități ale vieții 
politice portugheze aprecierea tova
rășului Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al Partidului Comunist Portu
ghez, care sublinia că vizita tovară
șului Nicolae Ceaușescu- constituie 
un important eveniment politic, care 
servește poporului portughez, intere
selor dezvoltării relațiilor dintre Por
tugalia și țările socialiste.

Examinarea în cadrul convorbirilor 
la nivel inalt a evoluțiilor din viața 
internațională a permis reliefarea 
voinței comune de a acționa, îm
preună cu celelalte state ale. lumii, 
pentru a se găsi marilor probleme 
care preocupă omenirea contempo
rană soluții în concordanță cu in
teresele tuturor popoarelor.

Ca țări europene, România și 
Portugalia acordă, in mod firesc, 
o mare atenție înfăptuirii securității 
pe continent. Apreciind că încheierea 
cu succes a Conferinței general-eu- 
ropene a însemnat un moment de 
însemnătate istorică, cei doi pre
ședinți au reafirmat și cu acest pri
lej importanța unor eforturi susținu
te în Vederea transpunerii în viață 
a prevederilor Actului final al con
ferinței. Similitudinea aprecierilor și 
pozițiilor României și Portugaliei își 
găsește expresie in identitatea con
cluziilor cu privire la asemenea mari 
deziderate, ale popoarelor și cerințe

vitale pentru consolidarea cursului 
spre destindere cum sint necesi
tatea adoptării unui ansamblu de 
măsuri hotărîte de dezarmare și de
zangajare militară în Europa, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară; 
transformarea Balcanilor și a regiu
nii Mediteranei in zone ale încrede
rii. colaborării și bunei vecinătăți; 
lichidarea focarelor de tensiune și 
conflict care mai persistă în lume, 
abolirea politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste de forță și 
dictat; îmbunătățirea structurii și 
metodelor de activitate ale Organi
zației Națiunilor Unite, astfel incit 
organizația să devină cu adevărat de
mocratică. să se adapteze schimbări
lor petrecute în lume și să aducă o 
contribuție mai eficientă la menți
nerea și întărirea păcii și securității 
internaționale.

România și Portugalia sint țări în 
curs de dezvoltare care au de recu
perat importante decalaje economice 
față de statele, industriale avansate 
și, în deplină conformitate cu aceste 
aspirații, în cursul dialogului la nivel 
înalt s-a subliniat imperativul arză
tor pe care îl reprezintă edificarea 
unei noi ordini economice și politice 
internaționale, singura de natură să 
ducă la rezolvarea fenomenelor de 
criză economică din viața internațio
nală, să înlăture inechitățile existen
te — sursă de tensiune și instabilita
te— să creeze un climat de înțelegere 
și cooperare fructuoasă in interesul 
progresului general al omenirii. O 
deosebită însemnătate prezintă evi
dențierea, și cu acest prilej, a rolu
lui tot mai important care revine ță
rilor mici și mijlocii, țărilor neali
niate, statelor în curs de dezvoltare, 
pentru rezolvarea ansamblului pro
blemelor complexe care frămintă lu
mea contemporană.

Demonstrînd încă o dată rodnicia 
contactelor la cel mai înalt nivel, 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Portugalia se inscrie, 
prin bilanțul său bogat, ca un nou 
și important moment, deschizător de 
largi perspective conlucrării priete
nești, în interesul ambelor popoare, 
al democratizării relațiilor interna
ționale și statornicirii unui climat 
general de destindere și înțelegere.

Dumitru ȚINU

• „PICĂTURA DE 
APA- CARE APĂRĂ 
TERRA. Cimpul magnetic care 
învăluie Pămîntul și care apără 
viața în ansamblul ei îm
potriva razelor cosmice are 
o formă neregulată, înain- 
tînd, în partea sa cea mai plăti, 
orientată în permanență spre 
Soare, la o distanță pină la 
60 000 km în Cosmos. în partea 
opusă, cimpul magnetic are for
ma unei cozi, a cărei lungime a 
putut fi determinată la 40 de 
raze pămîntene (raza ecuato
rială — aproximativ 6 378 km). 
Academicianul sbvietic Sagdiev, 
care comunică aceste date, com
pară cimpul magnetic terestru 
cu o picătură de apă ce învă
luie Pămîntul ca un blindaj de 
nădejde. Mărimea cimpului mag
netic — precizează omul de ști
ință — se schimbă în funcție de 
intensitatea curenților de plas
mă emanați de Soare. Acești 
curenți. cunoscuți și sub denu
mirea de vînt solar, exercită o 
presiune constantă asupra cim
pului magnetic, determinind al
ternativ extinderea și compri
marea sa.

• LASERUL IN DEPIS
TAREA CANCERULUI. 
Savanții americani de la centrul 
de cercetări Los Alamos, sta
tul New Mexico, lucrează la un 
nou sistem de identificare a ce
lulelor canceroase cu ajutorul 
laserului. Această metodă va 
putea fi utilizată, de asemenea, 
cu succes la determinarea rapi
dă a numărului de globule albe 
din singe. Sistemul se bazează 
pe trecerea celulelor, aflate în 
atenție, printr-o soluție de sare 
în interiorul unui tub din plas
tic cu o frecvență de 60 000 de 
celule pe minut. Pe măsura tre
cerii prin interiorul tubului, ce
lulele vor fi expuse unei raze 
laser. In vederea depistării ce
lulelor bolnave va fi necesară 
întocmirea unui adevărat cata
log de semnale luminoase emise 
de fiecare celulă în parte in 
contact cu laserul. Catalogul va 
ft memorat de un computer. Tn 
cazul fiecărei examinări, com
puterul va compara și identifi
ca cu rapiditate noile semnale 
luminoase cu cele cuprinse în 
catalog.

• UN FILM DESPRE 
PICASSO. Viața marelui 
pictor este subiectul unei pro
ducții cinematografice destinate 
concomitent și micului ecran. 
Rolul principal va fi interpretat 
de cunoscutul actor american 
Anthony Quinn, al cărui chip se 
aseamănă izbitor cu cel al lui 
Picasso.

• ÎNTÎMPLARE SEM
NIFICATIVĂ. Recent, la Chi
cago. un autobuz s-a ciocnit cu 
un camion. Mașini ale salvării 
au transportat la spital sau la 
centrele de prim ajutor 28 de 
persoane care acuzau diferite 
leziuni, ce-i drept, destul de u- 
șoare. Cercetările ulterioare au 
dovedit, că dintre ele 23 au pă
truns în autobuz abia după... 
ciocnire și și-au provocat mici 
răni cu cioburi de sticlă etc. în 
speranța că vor putea ' obține 
o despăgubire în bani din par
tea societății de transporturi. 
Și s-a mai constatat un lucru : 
marea majoritate din ei nu a- 
veau un serviciu permanent.

• „TITANIC" - IN 
PREMIERĂ. Faimoasa scu
fundare a transatlanticului „Ti
tanic", comentată de presa vre
mii, evocată ulterior în romane 
și în filme, a devenit de.curînd 
subiectul unei opere. Autorul ei 
este compozitorul ceh Rudolf 
Macudzinski ; libretul aparține 
lui Jiri Schwarz, care s-a inspi
rat din romanul „Titanic" al lui 
Josef Pelz von Felinaus., Pre
miera operei va avea loc în pri
măvara anului viitor la Praga.
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