
Proletari din toate tarile, unifi-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Un nou și amplu dialog consacrat examinării directe, la fața locului, a rezultatelor obținute, 
a stadiului atins in îndeplinirea prevederilor primului an al cincinalului revoluției 

tehnico-științifice, a modului cum sint transpuse in viață hotărârile partidului

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚELE ALBA Șl SĂLAJ
y Primire caldă, 

entuziastă 
in Tara Moților
O nouă vizită de lucru se 

adaugă, începînd de joi dimi
neață, bogatei activități consa
crate de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. examinări^ directe, 
la fața locului, a rezultatelor 
obținute, a stadiului atins în în
deplinirea prevederilor primului 
an al cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, a modului cum 
sînt transpuse în viață hotărî- 
rile partidului, programul ela
borat de Congrâsul al XI-leade 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul patriei noastre.

în această zi, tovârăȘuî 
Nicolae Ceaușescu s-a aflat în 
mijlocul oamenilor muncii din 
două județe ale Transilvaniei — 
Alba și Sălaj.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului se află tova
rășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Giosan, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale.

Ca și în precedentele vizite 
de lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit cu nu
meroși oameni' ai muncii, cu 
factori de răspundere din orga
nele locale de partid și de stat, 
cu conducători de întreprinderi 
și alte unități productive, ana- 
lizînd, cu profunzimea și exi
genta care îl caracterizează, 
pro^hsnele concrete ale orga- 
ni^^p muncii, ale sporirii efi- 
cieîwi întregii activități econo
mice, purtind un amplu dialog 
de lucru asupra perspectivelor 
pe care le deschide actualul 
plan cincinal dezvoltării econo
mice a acestei părți a țării și, 
pe această bază, ridicării în 
continuare a nivelului de trai al 
poporului.

Toate momentele vizitei au 
demonstrat increderea deplină 
și atașamentul profund al oa
menilor muncii de pe aceste 
meleaguri — români, maghiari, 
germani — față de • politica 
partidului, corespunzătoare în 
cel mai înalt grad aspirațiilor 
de progres și civilizație ale na
țiunii noastre socialiste.

Decolînd de. pe aeroportul 
Băneasa, avionul prezidențial a 
aterizat la Sibiu. Aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat de tovarășul Richard Winter, 
prim-secretar al Comitetului juț 
dețean Sibiu al P.C.R., de alți 
reprezentanți ai organelor lo- 

> cale de partid și de stat. Un 
■grup de pionieri au oferit tova
rășului Nicolae Ceaușescu bu
chete de flori.

Secretarul general al partidu
lui s-a îndreptat apoi, la bor
dul unui elicopter, spre melea
gurile județului Alba.

Locuitorii Țării Moților au 
trăit puternic momentul reîntil- 
nirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cimpenii — centrul 
acestor pitorești și străbune pla-

(Continuare In pag. a ll~a)

Inlr-o veche așezare minieră, Baia de Arieș In halele de producție ale întreprinderii de conductori electrici emailați din Zalău

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la adunarea populară de la Baia de Arieș

Dragi tovarăși,

Doresc să încep prin a vă a- 
dresa dumneavoastră și tuturor 
locuitorilor din Țara Moților 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidu
lui, a guvernului, precum și a 
mea. și cele mai bune urări. 
(Urale, aplauze puternice).

Ne aflăm in Țara Moților în
tr-o vizită de lucru. Am putut 
vizita cu acest prilej două lo
calități din această parte a ță
rii noastre : Cimpenii și Baia de 
Arieș. Am constatat cu multă 
satisfacție rezultatele bune ob
ținute în realizarea sarcinilor 
de plan pe acest an, atît de 
minerii de la Baia de Arieș, cît 
și de muncitorii de la între
prinderea de prelucrare a lem
nului din Cîmpeni. Doresc să 
folosesc acest prilej pentru a 
adresa minerilor și tuturor oa
menilor muncii din Țara Moți
lor felicitări pentru rezultatele 
bune obținute pînă acum și 
urarea de a obține realizări și 
mai mari în îndeplinirea pla

nului pe acest an și a întregu
lui plan cincinal ! (Aplauze 
puternice; urale; se scandează: 
„Ceaușescu—P.C.R.“).

Nu doresc să mă refer acum 
la rezultatele obținute pe între
gul județ, la perspectivele dez
voltării sale economico-sociale. 
Vă sînt cunoscute prevederile 
privind dezvoltarea in acest 
cincinal a județului Alba, ca 
dealtfel a tuturor județelor pa
triei noastre. Este adevărat că ju
dețul Alba urmează să realizeze 
în acest cincinal o dezvoltare 
puternică, să-și dubleze pro
ducția, ajungînd la o producție 
industrială de aproape 15 mi
liarde lei, față de 8 miliarde 
cît are în prezent. Dar, știți 
bine, sînt alte județe care tre
buie să facă eforturi mult mai 
mari, care își vor spori de 4 
ori, iar unele chiar de 5 ori 
producția industrială în acest 
cincinal. Toate aceste creșteri 
importante care se vor realiza 
atît în județul dumneavoastră, 
cit și în întreaga țară sînt re
zultatul politicii partidului nos

tru de dezvoltare echilibrată, 
armonioasă, a tuturor zonelor 
țării, de ridicare generală a ni
velului de viață a întregului 
nostru popor. (Urale ; aplauze 
puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul“).

în cadrul vizitei de lucru am 
discutat și despre începerea lu
crărilor în noua zonă minieră 
care urmează ca, încă în acest 
cincinal, să realizeze o produc
ție de cupru de cirda 20 de mii 
tone metal. (Aplauze puternice; 
urale). într-adevăr, zona unde 
urmează să înceapă lucrările în 
acest an va trebui să dea o pro
ducție mare ; ea va asigura de 
lucru pentru cîteva mii de oa
meni. Sint convins că expe
riența pe care o au minerii din 
Țara Moților își va spune cu- 
vintul și că vom reuși să rea
lizăm volumul mare de lucrări 
într-un timp cît mai scurt, * în 
așa fel incit această mare în
treprindere minieră să poată 
lucra cu rezultate cît mai bune. 
(Aplauze puternice ; urale ; se 
scandează: „Ceaușescu—P.C.R.“).

Prin realizarea lucrărilor la
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noua întreprindere minieră — 
cu tot ceea ce va trebui înfăp
tuit în legătură cu aceasta, — 
se va obține o puternică dez
voltare a întregii zone. Sînt 
convins că toți locuitorii din 
Țara Moților vor simți în mod 
pozitiv această puternică dez
voltare minieră.

Ne-am gîndit, totodată, ca pe 
lingă această mare întreprinde
re minieră să mai dezvoltăm și 
unele întreprinderi industriale 
de textile, care să asigure și 
femeilor posibilități de lucru. 
(Aplauze puternice ; se scan
dează ; „Ceaușescu și poporul"). 
Deci, pe lingă întreprinderea 
minieră va mai trebui să creăm 
circa 2 500—3 000 de locuri de 
muncă în întreprinderile ce ur
mează să se dezvolte sau să le 
construim. Vom face în așa fel 
incit, în 1980, Țara Moților să 
se prezinte cu rezultate deose
bite în dezvoltarea sa, în ridi
carea generală a bunăstării tu
turor oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri. (Aplauze pu-

(Continuare în pag. a lll~a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe ministrul apărării naționale al R. D.Germane, 

general de armată Heinz Hoffmann

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
comaifhantul suprem al forțelor 
noastre armate, a primit joi 
dimineața pe general de arma
tă Heinz Hoffmann, ministrul 
apărării naționale al R.D. Ger
mane, care face o vizită de prie
tenie în țara noastră, în fruntea 
unei delegații militare. Oaspe
tele a fost însoțit de amiral 
Waldemar Verner, locțiitor al 
ministrului și șef al Direcției 
superioare politice a armatei, 
general-colonel Herbert Schei- 
be. șef de secție la C.C. al 
P.S.U.G., și general-locotenent 
Helmut Poppe, locțiitor al mi
nistrului.

La primire au participat to
varășii general-colonel Ion Co- 
man, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărăTinerii — nume, fapte, rezultate din bătălia recoltei
ORE SI ZILE DE EFORT. DE MAXIMĂ 
ÎNCORDARE re ogoare, pentru ca 
NIMIC DIN ROAOELE BOGATE ALE 
ACESTEI TOAMNE SA NU SE PIARDĂ
Din podgorii, strugurii să ajungă cît mai repede

la centrele de vinificație
VRANCEA

Vrancea, renumită zonă viti
colă. Prin munca susținută 
desfășurată, încă din primele 
ore ale dimineții, de peste 60 000 
de oameni, recoltatul struguri
lor se desfășoară în ritm susți
nut, existînd posibilitatea ca a- 
ceastă lucrare să se încheie în 
cel mai scurt timp.

Strugurii : prima urgență !

Ne aflăm la Centrul de vinî- 
ficație Tîmboiești. încărcătura 
din zeci de autocamioane, re
morci și atelaje este preluată 
urgent do macarale speciale, 
care descarcă strugurii la prese. 
După cum ne informează șeful 
de unitate, Matei Bleandă, aici 
sînt repartizate pentru preda
rea producției 7 unități agricole 
cooperatiste. Lucrînd în două 
schimburi prelungite, și prin fo
losirea utilajelor la capacitate 
maximă, randamentul la prelu
crare a crescut de la 320 tone 
la 370 tone. Asigurarea unui 
asemenea ritm înalt de prelu
crare se datorește și faptului 
că în podgorii culesul se desfă
șoară susținut, după grafice 
precise. Ca un exemplu, patru 
dintre unitățile cooperatiste Bă- 
lești, Ciorăști, Bogza și Mihăl- 
ccni au și încheiat această lu
crare. în celelalte trei unități — 
Tîmboiești, Slobozia Bradului 
și Sihlea — unde suprafețele cu 
vie sînt foarte mari, recoltatul 
se desfășoară cu intensitate. 

rii naționale, general-maior 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al 
ministrului și secretar al Con
siliului Politic Superior al Ar
matei, general-maior Constantin 
Olteanu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A luat parte Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București.

Cu acest prilej, oaspetele a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut din 
partea tovarășului Erich Ho
necker, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat ca la întoar
cerea în patrie a delegației să 
se transmită din partea sa to
varășului Erich Honecker cele 
mai bune urări.

în cursul întrevederii au fost 
evidențiate cu satisfacție rela
țiile de strînsă conlucrare din

Resurse insuficient valorificate

C.A.P. Urechești — cea mai 
mare unitate viticolă din ju
deț. în ziua raidului nostru toa
te forțele satului, Ia care se 
mai adăugau 400 de elevi și 300 
de lucrători din cadrul unor u- 
nități economice și instituții din 
Focșani, erau concentrate la 
culesul și transportul struguri
lor. Pînă în prezent, de pe cele 
1 416 hectare de vie, a fost re
coltată o cantitate de 6 550 tone 
de struguri. Mai sînt de recol
tat însă circa 2 000 tone. După 
calculele estimative, avîndu-se 
în vedere ritmul actual al cule
sului, lucrarea se va termina în 
circa 6 zile. Pentru transportul 
operativ sînt folosite 14 auto
camioane și trei tractoare, 100 
atelaje. Centrele de vinificație 
Urechești, Popești și Budești,

ALTE RELATĂRI ALE
IN PAGINA A IH A

REPORTERILOR NOȘTRI

Din cronica întrecerii uteciste

Procente grăitoare
Pornind de la constatarea 

că tinerii care iau parte Ia 
concursurile profesionale cu
nosc, în perioada imediat 
următoare competiției, rezul
tate mai bune în procesul 
de producție, marcate prin 
depășirea sarcinilor zilnice, 
ridicarea calității produselor, 
îmbunătățirea disciplinei teh
nologice, Biroul Comitetului 
județean Caraș Severin al 
U.T.C. a urmărit să imprime 
acestei consecințe pozitive 
un caracter de masă. Ca ur
mare, anul, acesta, pînă in 
prezent, peste 23 000 de ti
neri sudori, strungari, fre
zori, metalurgiști, construc
tori ăe mașini din județ se 
numără printre participanții 
celor mai diverse întreceri 
cu caracter profesional core
late cu demonstrații practi
ce, sesiuni de comunicări 
tehnico-științifice etc. Toate 
acestea 
cum se 
dicarea 
nevilor 
muncii ___ _______ _
Iată două exemple care vor
besc de la sine : tinerii din 
întreprinderile industriale de 
la Reșița, Caransebeș și Boc
șa și-au sporit cu peste 10 
Ia sută numărul acelora din
tre ei care execută acum lu
crări de calitate superioară 
și cu peste 15 Ia sută pe al 
acelora care își folosesc cu 
productivitate maximă tim
pul de muncă. (Carol Wolf). 

au contribuit, așa 
și preconizase, la ri- 
responsabilității ti- 
față de calitatea 
lor. Argumentele ?

tre partidele, statele și popoare
le noastre, relevîndu-se că a- 
ceste bune raporturi au stimu
lat extinderea legăturilor din
tre armatele Republicii Socia
liste România și Republicii De
mocrate Germane. S-a subliniat 
că vizita delegației militare din 
R.D. Germană contribuie la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la 
amplificarea colaborării dintre 
armatele celor două țări, la în
tărirea prieteniei frățești dintre 
militarii armatei române și ai 
R.D. Germane.

In cadrul schimbului de ve
deri a fost evidențiată voința 
comună a României și R.D. 
Germane de a colabora tot mai 
activ pe multiple planuri, în 
interesul celor două state, al 
cauzei generale a socialismului 
și păcii in lume.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

primesc zilnic circa 3 900 tone 
de struguri de la C.A.P. Ure
chești.

Cu toate acestea, am întîlnit 
aspecte care relevă că aici mai 
sînt încă rezerve pentru spori
rea ritmului de recoltat. Pe uli
țele satului. 82 de elevi ai 
Grupului școlar t.D.S.M.S.A. 
Focșani aduși cale de peste 20 
km pentru culesul în vie aș
teptau încă de la ora 12 mașina 
pentru a-i transporta înapoi spre 
casă. Ce au făcut pînă atunci ? 
„Am sosit abia la ora 8,30 — ne 
spune Mirica Anton, cadru di
dactic, care însoțea elevii. 
Ne-am apucat de treabă, dar 
pe la ora 12 nu am mai avut în 
ce să încărcăm strugurii. Și cum 
într-o oră nu ni s-au dat asi
gurări că vom primi vase, am 
hotărît să încheiem ziua de 
muncă. Deci efectiv am lucrat 
numai trei ore și jumătate".

ȘT. DORGOȘAN 
ION D. CUCU

Fiecare tînăr — 
un revizor de calitate

Cînd și-au propus să re
ducă cu 1—3 zile durata a- 
fectată revizuirii de toamnă 
a instalațiilor petrochimice, 
tinerii de 
din cadrul 
trochimic 
iau pe o 
își arătase _____  .... __
perioade consacrate acelorași 
operații. Este vorba de ini
țiativa „Fiecare organizație 
U.T.CV o brigadă de revizie" 
în cadrul căreia. în mod fi
resc, fiecare tînăr se trans
formă, după orele de pro
gram, intr-un revizor de ca
litate. S-a avut în vedere, și 
în anul acesta, ca de obicei, 
organizarea ireproșabilă a 
muncii, căutind'u-se acele 
modalități tehnice care ■ ă a- 
sigure, în urma reviziei, 
funcționarea optimă a insta
lațiilor de la electroliza cu 
catod de mercur, monomer, 
P.V.C. suspensie și emulsie. 
Și. tot ca de obicei, valoarea 
lucrărilor efectuate do tineri 
prin muncă patriotică. 
150 000 lei pînă în prezent, 
lucrări ta executarea cărora 
brigăzile băieților de Ia ate
lierele mecanic și electric au 
o contribuție deosebită, în
clină balanța in favoarea in
cluderii acestei inițiative în 
programul de acțiuni perma
nente a! uteeiștilor de aici. 
(Iulian Loață).

la Uzina chimică 
Combinatului pe- 
Borzești se bizu- 
experiență care 
roadele și în alte

Grupaj realizat de 
MIRCEA TACCIU
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AfillXRl
Primin' la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernu- 

li Republicii Socialiste Româ- 
ia, tovarășul Manea Mânescu, 
primit, în cursul zilei de joi, 

i vizită protocolară de prezen- 
ire, pe ambasadorii acreditați 
i țara noastră ai: Republicii 
enegal — Ibrahima Boye; Re- 
ublicii Peru — dr. Roger Eloy 
oayza-Saavedra; Republicii
urcia — Nahit Ozgiir.

în aceeași zi, primul ministru 
al Guvernului • Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit pe 
șeful reprezentanței consulare 
și comerciale a Spaniei in Româ
nia —• Jose Carlos Gonzales- 
Campo Dal-Re, la cererea 
acestuia.

ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRIȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI, NOTE, COMENTARII • ȘTIRI

Acordul de încetare a focului

Voi de represiuni
•împotrivi 

studenților 
sud-eoreem

O delegație a Crucii Roșii 
in R.S.' Vietnam, condusă de 
r. Nguyen Van Tin, vicepre- 
idinte al Crucii Roșii, adjunct 
! ministrului sănătății, a fă- 
.it o vizită de schimb de ex- 
eriență în țara noastră, între 
J și 21 octombrie, la ihvitația 
onsiliului Național al Societâ- 
i de Cruce Roșie din Repu- 
lica Socialistă România.

★
în continuarea vizitei pe care 
întreprinde în țara noastră, 

embrii delegației Grupului 
irlamentar de prietenie R. F. 
ermania — România au fost 
ispeții județului Caraș-Seve- 
n.

★
Cu ocazia aniversării la 24 
rtombrie a Zilei Națiunilor

Unite și Zilei mondiale de in
formare privind dezvoltarea. în 
întreaga țară se desfășoară o 
suită de manifestări în care 
sînt cuprinse întilniri, mese ro
tunde, simpozioane și concerte 
festive. Aceste manifestări au 
fost inaugurate joi dimineață 
la Casa pionierilor din sectorul 
7 al Capitalei.

Seara, la Clubul studențesc 
al Academiei de studii econo
mice, a avut loc o masă rotun
dă.

• ★
Scriitorului Alexandru Mitru 

i-a fost decernat recent, în lo
calitatea Arco din Italia, unul 
dintre cele trei premii-plachetă 
pentru literatură destinată co
piilor — ediția 1976.

în Liban respectat
în cele mai multe zone

• SE ACȚIONEAZĂ PENTRU TRANSPUNEREA SA TOTALA IN 
PRACTICA • DECLARAȚII ALE LIDERILOR POLITICI • PREGĂTIRI 

PENTRU CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT

Poziții contradictorii 
înaintea Conferinței 

asupra Rhodesiei

Noua juntă militară de la Bangkok 
și vechile practici dictatoriale

sport •sport
In arenele sportului de masă

TURNU MĂGURELE : 
O COMPETIȚIE DE JUDO 
ÎN PREMIERA
întrecerile de judo cunosc, în 
•ezent, o largă popularitate în 
calitățile teleormănene. Con- 
udent este și faptul că secții- 
de judo create în cadrul aso- 

ațiilor sportive „Chimia“-Tur- 
t Măgurele, „Rulmentul" și 
Automatica" din Alexandria, a- 
ag tot mai mulți tineri, . care 
îsfășoară o activitate competi- 
mală susținută, cu rezultate 
ireciabile, după cum ne-a con- 
rmat și prof. Anton Muraru, 
cretarul general al federației 
• soecialitate. Pe această lin5" 

situează și centrele de copii 
ganizate pe lingă Casa pionie- 
lor din Turnu Măgurele și 
isa pionierilor din Alexandria, 
ide grupuri de elevi, între 9

14 ani. se pregătesc cu pă
une, sub îndrumarea instruc- 
rilor sportivi voluntari Flori- 
, Rotaru-Enciu și dr. Eugen 
ilios. Tinerii judoka din cele 
)Uă localități vor participa du
mică, 24 octombrie, la o atrac- 
/ă competiție județeană, dota.- 

cu trofeul ..Cuna Teleorma- 
11", care se va desfășura Ia Tur- 
î Măgurele. Printre «protâgo- 
ști se numără elevii Minai 
ioc, Daniel Călin, Fănel Zu- 
ișcu și Decebal Popescu, pre- 
iați la recentele campionate 
iționale de jtido pentru cate- 
jriile copii și juniori.

GIURGIU :
O ÎNTRECERE A ..SPERAN
ȚELOR" OLIMPICE

Stadionul „Olimpia" din Giur- 
u va găzdui, sîmbătă și dumi- 
ică, o populară întrecere de 
letism. Respectiv, 150 de elevi, 
Secționați dintre miile de par- 
cipanți la întrecerile prelimi

nare, pe școli, vor susține un 
nou examen in cadrul etapei 
județene a acțiunii pentru de
pistarea elementelor cu calități 
fizice-, și aptitudini pentru pro
bele clasice de atletism. în pro
gram sînt prevăzute întreceri de 
viteză (60 m.). rezistență (600 m. 
— fete și 1900 m. — băieți), 
probe de îndeminare (sărituri 
peste garduri), forță (aruncarea 
mingii de oină).
• BUFTEA :

SIMULTAN DE ȘAH CU 
SURPRIZE

De cu rin d, invitat să susțină 
un simultan de șah la Buftea, 
maestrul internațional Victor 
Ciocâltea a avut o surpriza deo
sebit de plăcută. La mesele de 
joc se aflau eleve și numeroși 
tineri cu cunoștințe avansate, 
care i-au dat o replică dirză. 
Cătălina Zaița (12 ani) a obținui 
o remiză, iar Nicoleta Sto;ca (13 
ani). Valeria Stan (14 ani). Sil- 
viana Oașe (13 ani) și Valeria 
Constantinescu (13 ani) i-au 
creat serioase probleme campio
nului republican. Participanții la 
această plăcută reuniune sporti
vă erau reprezentanții celui mai 
tinăr nucleu de șah care iși des
fășoară activitatea la Casa pio
nierilor din localitate. îndrumați 
de instructorii voluntari Stelian 
Boj icâ și Ion S‘.accea. în pre
zent. cercul de șah de la Buftea 
cuprinde patru grupe cu aproa
pe 100 de eonii și elevi care se 
inițiază in tainele jocului de p? 
tabla cu cele 64 de pătrățele 
Grupa A este alcătuită din pre
școlari. copii de șase ani. ur- 
mind grupă B — școlari intre 
7 și 10 ani. grupa C — școlari 
între 11 și 14 ani și grupa D — 
juniori, care cuprinde elevi de 
la Liceul teoretic și Liceul elec
trotehnic. (M. L-).

Referindu-se la situația din 
Liban, agențiile U.P.I. și A.P. 
relevă că acordul de încetare a 
focului, care a intrat în vigoare 
joi la ora 4.00 G.M.T.. a fost res
pectat in cele mai multe din 
zonele unde au avut loc lupte 
in zilele precedente. Ambele a- 
genții remarcă insă că s-au mai 
produs schimburi de focuri spo
radice.

Semnificativ este faptul, scrie 
A.P.. că de-a lungul liniei care 
desparte trupele siriene de for
țele palestiniene calmul a fost 
deplin.

Be chir Gemayel. lider al „Co
mandamentului unificat" al for
țelor conservatoare, afirma, in
tr-o declarație făcută A.F.P.. că 
primele indicii privind respecta
rea încetării focului pot fi con
siderate pozitive.

La rindul său. liderul falan- 
gist Pierre Gemayel a mențio
nat că acordul este aplicat în 
proporție de 15 la sută de către 
cele două părți, subliniind că 
este necesar -că se obțină res
pectarea acordului in proporție 
de sută la sută.

După cum informează din 
Beirut agenția United Press In
ternational. forțele falar.giste au 
decretat, incepir.d de joi, res
tricții de circulație pe timp ne
limitat in sectorul lor din capi
tala libaneză, „pentru a ajuta 
la mai buna aplicare a acordu
lui de încetare a focului". Po
trivit aceleiași surse conducăto
rii forțelor progresiste libaneze 
șt liderii palestinieni au hotârit 
închiderea tuturoj școlilor din 
sectorul lor și au interzis în
trunirile publice pe termen de 

in scopul de a facili- 
ea măsurii de inceta-

ație făcută agen- 
Arab Presse". 

oficiali la Paris

ai Organizației pentru Elibera
rea Palestinei au arătat ’că 
acordul realizat recent la Riad 
constituie pentru O.E.P. un ele
ment pozitiv.

O.E.P. se declară gata 
ționeze onest și pozitiv 
garantarea șanselor de 
ale acordului, dar va 
totuși vigilentă in cursul 
rii acestuia, deoarece 
acordului depinde de 
folosită pentru transpunerea sa 
in viață și de bunăvoința tutu
ror părților implicate".

în cadrul unui interviu tele
vizat. acordat rețelei B.B.C., 
ambasadorul Siriei la Londra, 
Adnan Omran, a declarat că 
țara sa*.,are rațiuni serioase să 
creadă că actualul acord de în
cetare a focului în Liban va fi 
respectat".

Pentru a supraveghea respec
tarea încetării focului, a fost 
format un comitet superior liba- 
nezo-palestinian. Partea libane
ză este reprezentată în acest co
mitet de trei ofițeri superiori 
libanezi apropiațr președintelui 
Elias Sarkis. Totodată au fost 
stabilite legături telefonice di
recte între președintele Libanu
lui. regele Arabiei Saudite, pre
ședintele Siriei. președintele 
R.A. Egipt și emirul Kuweitului.

Conferința la nivel înalt care 
urmează să se deschidă luni di
mineața la sediul Ligii Arabe 
din Cairo va definitiva compo
nența forțelor arabe de pace, 
stabilind ce țări și cu ce efec
tive trebuie să participe Ia al
cătuirea ei. Totodată va fi creat 
un fond special pentru recon
strucția Libanului, prevăzîndu- 
se cotele părți ale diverselor 
țări arabe, precum și delimita
rea practică a sarcinilor reve
nind fiecărui stat in domeniul 
participării la proiectele de re
facere a acestei țări răvășite de 
război.

sa „ac- 
pentru 
succes- 

rămîne 
aplică- 

succesul 
metoda

Ambasadorul Marii Britanii la 
O.N.U., Ivor Richard, a sosit ieri 
la Geneva, unde va prezida 
Conferința în problema Rhode- 
siei, care 
dă la 28

înainte 
britanică, 
clarat că 
este mai optimist decît cu două 
săptămîni in 
cu șansele de 
rinței.

La Geneva, 
convorbiri cu , ___
delegații ale mișcărilor de eli
berare africane invitate la lu
crări și, pe de altă parte, cu Ian 
Smith, liderul regimului de la 
Salisbury.

Șeful guvernului rasist de la 
. Salisbury a declarat reprezen

tanților presei că delegația sa 
se va conduce în cadrul nego
cierilor cu reprezentanții popu
lației africane majoritare după 
..planul-pachet" care a fost dis
cutat cu secretarul de stat al 
S.U.A., Henry Kissinger. Așa 
cum precizează agenția ASSO
CIATED PRESS, șeful regimului 
de Ia Salisbury a lăsat să se în
țeleagă că delegația sa „nu este 
pregătită să facă concesii majo
re" și a insistat asupra faptului 
că „albii trebuie să mențină 
controlul asupra armatei și po
liției rhodesiene.

într-un interviu acordat agen
ției Taniug. liderul Armatei po
porului Zimbabwe (Z.I.P.A.), Ro
bert Mugabe, a relevat că șan
sele de succes ale reuniunii de 
la Geneva sînt minime, deoare
ce Marea Britanie nu și-a asu
mat toate responsabilitățile de 
fostă putere colonială în Rho
desia. El a subliniat că. în a- 
ceastă perioadă, forțele armate 
ale poporului Zimbabwe vor con
tinua acțiunile îndreptate împo
triva regimului rasist al lui Ian 
Smith.

urmează să se deschi- 
octombrie.
de a părăsi capitala 
Ivor Richard a de- 
în momentul de față

urmă în legătură 
reușită ale confe-
Richard va avea 
șefii celor patru

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR 
ZIMBABWE

e POSTUL DE RADIO mo- 
zambican a anunțat, citind surse 
ale Armatei Poporului Zimbab
we (Z.I.P.A.), că un avion și 
patru elicoptere rhodesiene au 
fost doborîte de luptătorii afri
cani pentru eliberare națională, 
la 48 kilometri de Salisbury.

Fotbal. CUPELE EUROPENE
Prima manșă din turul II al 
Dupei campionilor europeni" 
, fotbal a decurs normal, Sin
tra surpriză fiind înregistrată 
i meciul de la Malaga, unde 
ihipa belgiană F. C. Bruges 
-a confirmat valoarea termi- 
ind la egalitate (0—0) cu cu- 
□scuta formație spaniolă Real 
Eadrid. Unica victorie în depla- 
tre a fost realizată de echipa 
sst-germană Borussia Moen- 
lengladbach, care a întrecut 
.1 scorul de 2—1 pe A. C. To- 
no. De notat succesul net 
l—0) obținut de Dinamo Kiev 
e teren propriu în fața echipei 
aok Salonic și victoria cu 1—0 
bținută do echipa turcă Trab- 
jnspor în jocul cu F. C. Li- 
erpool, partidă condusă de ar- 
itrul român Nicolae Rainea.
în „Cupa Cupelor", surpriza

etapei a fost furnizată de for
mația M.T.K. Budapesta. învin
gătoare cu 4—1 ir. meciul sus
ținut la Tbilisi cu formația lo
cală Dinamo.

Trei dintre partidele derbi 
ale „Cupei U.E.F.A." : Kaisers
lautern — Feyenoord Rotter
dam. Slovan Bratislava — 
Queens Park Rangers și F C. 
Basel — Atletico Bilbao s-au 
terminat Ia egalitate, echipele 
oaspete luind opțiuni serioase 
pentru calificarea in turul ur
mător al competiției. Deosebit 
de echilibrat a fost meciul dis
putat la Sofia intre echipa lo
cală Akademik ș: A. C. Milan, 
încheiat cu scorul de 4—3 in 
favoarea gazdelor.

Meciurile retur se vor desfă
șura în ziua de 3 noiembrie.

Zisa Kesmiei la Tratil 
urternationcl de la Tekeran

• UN EDITORIAL AL ZIARULUI AMERICAN „WASHINGTON POST"
• 400 DE STUDENTI ARESTAT! DUPĂ LOVITURA DE STAT • CON
TINUA DEMITEREA' UNOR PERSONALITĂȚI DIN VECHEA ADMI

NISTRAȚIE

După cum apreciază ziarul a- 
merican „WASHINGTON POST" 
lovitura de stat militară din 
.Tailanda a constituit „o eroare 
politică. Desfășurarea evenimen
telor din Tailanda — scrie zia
rul — arată din ce în ce mai 
mult că răsturnarea guvernului 
civil din această țară în urmă cu 
două săptămîni a fost o greșeală 
națională. Este un fapt, continuă 
ziarul, că noua juntă militară de 
la Bangkok este aproape tot atît 
de feudală ca vechea dictatură 
militară".

Știri sosite ia redacție relevă 
că regimul militar din Tailan-

da, continuă să mențină mii de 
persoane arestate, fără judecată. 
După cum a declarat un purtă
tor de cuvînt oficial, din cele 
4 287 de persoane arestate în 
urma loviturii de stat, 2 647 con
tinuă să fie deținute, dintre care 
400 de studenti. Totodată, pur
tătorul de cuvînt a relevat că la 
Bangkok au continuat demiterile 
din funcții ale unor personali
tăți. între acestea s-au numărat 
subsecretarul de stat pentru co
municații, Gun Nakhandi, și di
rectorul executiv al societății de 
radio și televiziune,. Sanpasiri 
Virivasiri.

Autoritățile de la Seul au 
anunțat că un număr de 74 de 
studenți au fost eliminați din 
universitățile sud-coreene sub 
învinuirea de „activitate antigu
vernamentală". După cum men
ționează agenția Associated 
Press, un număr de peste 200 
de persoane, majoritatea stu
denți, au fost arestate și trimise 
în judecată în baza unui decret 
adoptat la 13 mai 1975, care in
terzice manifestațiile de orice 
fel împotriva regimului. Numai 
în cursul săptămînii trecute, 
menționează agenția A.P., poli
ția sud-coreeană a arestat un 
număr de 30 de studenți de la 
Universitatea din Seu’, cu pri
lejul unei demonstrații împo
triva politicii guvernului.

DEMONSTRAȚIE 
ANTIAPARTHEID 
A ELEVILOR DIN 
AFRICA DE SUD

Necesitatea așezării raporturilor
economice și comerciale 

dintre state pe baze noi
Lărgirea și aprofundarea procesului edificării unei 

noi ordini economice în dezbatere la Adunarea 
Generală a O.N.U.

Poliția regimului rasist sud- 
african a deschis focul împotri
va participanților la o demon
strație antiapartheid a elevilor, 
care a avut Ioc în orașul Ma- 
melodi, din apropiere de Preto
ria. în timpul intervenției for
țelor de represiune, patru parti
cipant! Ia această manifestație 
au fost arestați.

în comitetul numărul II al 
Adunării Generale a O.N.U. 
s-au încheiat dezbaterile de po
litică generală asupra proble
melor economice majore ale 
contemporaneității.

Dezbaterile au constituit un 
prilej de analiză a acțiunilor și 
măsurilor întreprinse pentru 
transpunerea în viață a preve
derilor hotărîrilor ~ 
mului și Declarației 
creării unei noi ordini 
mice internaționale^

S-a apreciat că progresele în
registrate în această direcție nu 
sînt la nivelul așteptărilor și 
speranțelor popoarelor, că de
calajele economice dintre state
le sărace 
agravat, 
odată, că 
toare a 
mondiale
in plus, faptul că actuala struc
tură a relațiilor economice in-

Progra- 
asupra 
econo-

și cele bogate s-au 
subliniindu-se, tot- 

evoluția nesatisfăcă- 
situației economice 

demonstrează, o data

ternaționale, mecanismele și in
stituțiile ce o deservesc nu mai 
pot asigura dezvoltarea constan
tă și armonioasă a economiilor 
naționale, soluționarea adecvată 
a problemelor ridicate de pro
gramul economic și social al 
omenirii. Majoritatea covîrși- 
toare a vorbitorilor s-au pro
nunțat pentru lărgirea și apro
fundarea procesului edificării 
noii ordini economice, avansînd 
numeroase propuneri concrete 
pentru așezarea raporturilor 
economice și comerciale dintre 
state pe baze noi,-care să asi
gure dezvoltarea colaborării in
ternaționale prin respectarea 
principiilor egalității și avanta- 

• jului reciproc, dreptului fiecă
rui popor de a fi stăpin pe bo
gățiile naționale, de a-și alege 
liber drumul dezvoltării econo
mice și sociale, fără nici un 
amestec din afară, de a-și con
centra resursele materiale și 
umane pentru accelerarea pro
pășirii lor economice și sociale.

Importante proiecte
P. N. U. 0.

Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) 
acordă în prezent sprijin la 
realizarea unui număr de 1600 
proiecte în domeniul educației 
și pregătirii cadrelor în diverse 
state ale lumii și in special în 
țările in curs de dezvoltare. 
Pentru realizarea acestor pro
iecte — care reprezintă o cin
cime din totalul acțiunilor sale 
— P.N.U.D. a alocat un fond de 
927.8 milioane dolari. Printre 
activitățile care beneficiază de 
aceste credite figurează instrui
rea școlară, formarea de cadre 
tehnice pentru mediul urban și 
rural. O atenție deosebită este 
acordată promovării sporite a 
femeilor în activitățile econo
mice și sociale din țările lor.

• LOTUL DE PATINAJ 
VITEZA al României și-a 
încheiat stagiul de antrena
ment și pregătire efectuat la 
Alma Aia. Cu prilejul con
cursului de verificare, des
fășurat pe patinoarul ,jMe- 
deo", sportivii români au 
evoluat remarcabil stabi
lind numeroase recorduri 
naționale.

Astfel, Vasile Coroș a rea
lizat noi recorduri în probe
le de 500 m — 40”4 10 ; 
1 000 m — l’24”2/10 și la po- 
liatlon sprint — 165,650
puncte.

Alte recorduri republicane 
au mai obținut Eva Molnar 
(500 m — 46”4/10 și poliatlon 
sprint — 193,600 puncte).
Cornel Munteanu (5 000 m 
în 7’56”3/10) și Victor Soti- 

1 rescu (3 000 m în 4’44”4/10).
• AU ÎNCEPUT ÎNTRE

CERILE unei noi ediții a 
„Cupei Cupelor" Ia baschet 
masculin.

In primul tur, echipa 
Steaua București a jucat la 
Haifa cu formația Hapoel 
Gvat-Yagur (Israel). Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul 
de 83—71 (43—28). Partida 
retur se va disputa, la 27 oc
tombrie, la București.

• MAESTRUL ROMAN 
Volodea Vaisman a obținut 
o nouă victorie în cadrul

festivalului șah ist care se 
desfășoară Ia Halle. In run- ! 
da a treia a turneului mas
culin, Volodea Vaisman (cu j 
piesele negre) a ciștigat U 
Bonsch (R. D. Germană).

în turneul feminin, maes- 
tra româncă Lidia Jicman a 
remizat cu Worth (R. D. 
Germană).

O PROBA DE SIMPLU 
FEMEI din cadrul turneului 
internațional de tenis de la | 
Bercelona a- continuat cu 
sferturile de finală, etapă in 
care jucâtoarea româncă 
Virginia Ruzici a învins-o 
cu 6—4, 6—4 pe Michele
Gourdal (Belgia). Alte rezul
tate : Regina Marsikova (Ce
hoslovacia) — Sabina Sim
mons (Italia) 6—2, 5—7. 7—5 ; 
Elly Appel (Olanda) — Flo
rența Mihai (România) 6—2, 
6—1 ; Renata Tomanova (Ce
hoslovacia) — Nathalie 
Fuchs (Franța) 6—2. 6—X

• ASEARA. ÎN SALA 
SPORTURILOR FLORE AS- 
CA din Capitală s-a disputat 
meciul dintre formațiile Di
namo București și Maccabi 
Tel Avîv, contind pentru 
competiție de baschet mas
culin „Cupa campionilor eu
ropeni". Partida s-a încheiat 
cu scorul de 89—S3 (47—35) 
în favoarea echipei oaspete.

La 21 octombrie, in cadrul 
Tirgjlui in tern alienai de la 
Teheran a fnst organizată 
Ziua României. Cu acest pri
lej. an luat cnvintul Ion 
Pâțan. viceprim-ministru ai 
guvernului, craistra! comer
țului exterior și cooperării 
economice internaționale, șî 
Manoucher Taslimi. ministrul 
comerțului al Iranului, rare 
aa e\ ideaat bonele relații 
de cooperare economică ce se 
dezvoltă intre țara noadră și 
Iran. A fort exprimată, tot
odată. dorința ambelor părți 
de a se întreprinde noi mă
suri pentru extinderea și dî- 
versiriearea schimburilor co
merciale româno-iraniene.

Pentru o țară care a 
J pășit cu toate forțele 
■ pe calea progresului e- 
! conomic și social, cum 
’ esle cazul Cubei socia- 
' liste, dezvoltarea in\ă- 
| țâmintului de toate
• gradele, formarea ca
drelor de specialiști

I constituie, evident, 
i domeniu prioritar 
preocupări.

, O 2rtiune că re 
I materializează nu nu- 
I mai in realizări de or-
• din cantitativ, ei și in 
î fundamentarea unui 
J sistem de invățămînt 
I calitativ superior, vi- 
; ziod pregătirea muiti- 
| laterală a eonstrueto- 
( rilor noii societăți. Sal-
• tul înfăptuit apare cu 
i atit mai important cu 
i rit trecutul lăsase o
' rrea moștenire in do- 
? meniul invățămintuliri 
! si culturii. Astăzi, re- 
1 teaua școlilor a cuprins 
, efectiv întreaga țară, 
numai in arest an gu
vernul investind a- 

' pro a pe un miliard de 
pesos in vederea dez
voltării ”in continuare 
a baze? materiale a in- 
vâțăniintului. Progra
mele de perspectivi 
prevăd, pinâ in !?80. 
sporirea numărului ac-

un 
de

tual de unități școlare 
cu incă 1 000 dc școli 
secundare de bază „in 
cirnp". 400 de școli cu 
regim de semiinternat, 
400 de grădinițe, 15 
institute tehnologice, 3 
noi universități. Aces
tea sint doar citeva ar
gumente ale saltului 
înregistrat în domeniu, 
dublat, așa cum spu
neam. de restructura
rea in conținut a sis
temului de invățămînt. 
O accentuată orientare 
spre necesitățile pro
ducției. întărirea ca
racterului aplicativ și 
formativ al școlii, îm
binarea muncii în fa
brici și ferme cu acti
vitatea teoretică, con
turează un invățămînt 
modern, menit să sa
tisfacă necesitățile 
crescinde ale unei eco
nomii in plină afir
mare.

O atenție specială 
este acordată, de ase
menea. ridicării nive
lului de 
tinerilor 
întreaga 
rindu-se 
panie denumită ..bătă
ii’ pentru 6 clase", 
astfel incit pi 
siirșitul anului

toți muncitorii să aibă 
cei puțin acest nivel 
de pregătire. Pe de 
altă parte, Ia începutul 
acestui prim an al cin
cinalului. peste 50 000 
de muncitori au fost 
înscriși în școli de ca
lificare superioară, iar 
de la 1 septembrie alți 
35 000 ‘
contingentului respec
tiv. Totodată, circa 
80 003 de lucrători a- 
gricoli au absolvit 
deja in 1976 cursurile 
școlii de șase ani.

s-au adăugat

Toate acestea sînt 
rezultatul direct al 
preocupării constante a 
guvernului îndreptată 
în direcția ridicării ni
velului politic și pro
fesional al tuturor oa
menilor muncii, în spe
cial al celor tineri, 
condiție deosebită în 
lupta pentru edificarea 
noii societăți socialiste 
pe pămintul Cubei 
prietene.

A. PERVA

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Relansare economică lentă

PROGRAMUL 1
10 Teleșcoală. 10,10 Curs de 

imbă rusă. 10,20 Nicolae Grigores- 
:u în muzeele patriei. 10,30 Proce- 
lee speciale de turnare. 10,40 Mun- 
ii Carpați. 10,50 Locul Pămîntulul 
n Univers. Orașul meu. 11. Te- 
ecinemateca. 12,25 Melodii popu- 
are. 12,45 întrebări și răspunsuri. 
3,10 Telex. 16. Teleșcoală. știin- 
e sociale. Societatea socialistă 
nultllateral dezvoltată. 16,30 Curs 
le limbă rusă. 17 Emisiune !n 
imba germană, 18,55 Din viața

plantelor și animalelor. 19.29 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20 An
cheta T. 20,40 Artiști ai scenei liri
ce românești. 21.10 Ora științei și 
tehnicii. 21.40 Sub cupola circului. 
22,10 24 ce ore.

PROGRAMUL 2
17 Telex. 17,05 Să muncim și să 

trăim în chip comunist. 17,30 Șah- 
mat în... 15 minute. 17,45 Desene 
animate. 17,55 Biblioteca pentru 
toți : George Coșbuc (110 ani de 
la naștere). 18.55 Pagini de umor: 
„Ce vrăji a mai făcut nevasta 
mea“. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal. 20 Muzica și poezia ro
mânească. 20.35 Tribuna TV. 21 
Telex. 21.05 Un cîntec pentru fie
care. 21,30 Din filmoteca TV.

In ciuda relativei relansau economice înregistrate, in prima parte 
acestui an, in Italia, Anglia, Franța și Republica Federală Germania, 
șomajul continuă să se mențină la cote ridicate in cadrul populației 
active, așa cum se poate vedea și in graficul de mai sus, pe care 

il reproducem după ziarul italian „L'Unitâ**

schimbări in structura economiei mondiale
UN RAPORT AL PROFESORULUI OLANDEZ JAN TINBERGEN, 

LAUREAT AL PREMIULUI NOBEL

Un 
, sorul 

laureat al- premiului Nobel, îm
preună cu un grup de 21 de 
specialiști, sub auspiciile Clubu
lui de Ia Roma, recomandă în
făptuirea unor schimbări im
portante în structura economiei 
mondiale. Documentul subli
niază că penuria de produse 
alimentare, legată de accentua
rea discrepanței economice între 
țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, constituie, 
probabil, cea mai presantă pro
blemă cu care este confruntată 
omenirea.

raport elaborat de profe- 
olahdez Jan Tinbergen,

Raportul relevă că din 1950, 
venitul real al țărilor industria
lizate a crescut de 10—14 ori 
mai mult decît venitul real al 
țărilor celor mai sărace, și de 
2—3 ori mai mult în comparație 
cu venitul celor mai avansate 
state dintre cele în curs de dez
voltare. Una dintre problemele 
cele mai urgente ale omenirii, 
apreciază documentul, este 
aceea de a face ca aceste na
țiuni să poată participa deplin 
la viața economică internațio-

cunoștințe al 
muncitori. în 
țară desfășu- 
o largă cam-

se

Mort... de rîs

Cel mai bătrin locuitor al Terrei

Atom la fotograf

Oceanul înclinat

pentru 
a fost 
aineri-

O serie de măsurători efectuate de la bordul 
unuia din sateliții artificiali ai Pămintului lan

italiană Spotomo. La clubul de bi- 
această 'localitate, unul dintre clienfîi 
povestea cu mult haz o 
foarte pe plac, prietenul

18 
a-

locaiitatea Isfahanak mai există trei 
in virstă de 120. 112 ți, respectiv, 110

anecdotă, 
său, Eli- 
a ris din 
făcut un

atac de cord ți a murit in timp ce era trans
portat la spitalul din localitate.

PREMIUL NOBEL 
PENTRU LITERATURA

• PREMIUL NOBEL 
literatură pe anul 1976 
decernat joi scriitorului 
can Saul Bellow.

CONDAMNĂRI IN SUDAN
• TRIBUNALUL SECURITĂ

ȚII STATULUI din Sudan a 
condamnat joi 51 de persoane 
implicate în tentativa de lovitu
ră de stat din luna iulie, Ia în
chisoare pe termene de la 
luni la 8 ani — informează 
genția Associated Press.

xat o audiere pentru 7 decem
brie în disputa dintre moșteni
torii imensei averi a celebrului 
pictor Pablo Picasso, decedat cu 
cîțiva ani în urmă. Este vorba 
de șase moștenitori și de o ave
re constînd din mai multe mi
lioane de dolari, două castele 
și sute de picturi, unele dintre 
ele necunoscute încă publicului.

• TRIBUNALUL Departa
mentului Grasse (Franța) a fi*

LEGISLAȚIE ANTIDROG
• GUVERNUL OLANDEZ a 

anunțat ca noua legislație pri
vind consumul și traficul de 
stupefiante, adoptată de parla
ment în prima parte a acestui 
an, va intra în vigoare ia 1 no
iembrie.

Captură neobișnuită
O echipă, de specialiști francezi a realizat o 

premieră mondială, reușind să captureze, în 
plină mare, la sud de Islanda, un exemplar de 
cetaceu uriaș, care cintărește o tonă și jumă
tate și are o lungime de 4,5 metri. Neobișnuitul 
prizonier a fost „cazat* intr-un bazin special 
amenaja: in apropierea țărmului. Cetaceul, 
capturat in scopul realizării unor cercetări de 
hidrodinamițâ ți bioacustică, va face o lungă 
călătorie pinâ la Antibes unde se află cel mai 

too marin* din Europa.

Omul cel jr.ai bătrin din lume trăiește in 
ycaLtatea Isfahanak din - apropierea Tehera- 
ului, afirmă ziarul iranian ..Daily Kayhan*. 

El se numește Ali-Asghar Nemazi și are 
Asghar Nemazi s-a bucurat de o sănă- 
perfectâ pinâ recent, cind ?i-a pierdut 

vederea ri a devenit aproape surd. Nenuui, 
după ce a servit 23 ani in armată, a devenit 
agricultor. El nu dispune de documente care 
să ateste virstă sa. .JJaiiy Kayhan* informează 
că în 
bărbați 
ani.

sat în S.U.A. demonstrează că suprafața ocea
nului maritim nu este absolut orizontală — 
scrie revista „Science News'1. De-a lungul li
toralului estic al Australiei, pe o lungime de 
citeva mii de km, nivelul apei in extremitatea 
nordică este cu doi metri mai ridicat in com
parație cu cel din extremitatea sudică.

Preceptul formulat încă de antici potrivit 
căruia există o măsură in toate lucrurile chiar 
cind este vorba de glume si de rîs și-a găsit 
o nouă confirmare, din păcate tragică, in lo
calitatea 
Hard din 
obișnuiți 
Găsind-o
setto Piuma. în virstă de 47 de ani, 
toată inima ți atit de tare incit... a

Prof. Hatsusiro Hosimoto de la Universitatea 
din Osaka a realizat fotografii ale atomului de 
aur mărit de 750 000 ori. anunță agenția Kyodo. 
In acest scop, omul de știință japonez a utili
zat un microscop electronic de mare putere. Pe 
fotografie se vede o pată neagră in centru. în
conjurată de porțiuni luminoase asemănătoare 
norilor.
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PROCESUL A DOI 
FOȘTI OFIȚERI NAZIȘTI

• ÎN ORAȘUL KAISERSLAU
TERN (landul Renania — Pala
tinat) s-a deschis procesul a doi 
foști ofițeri de poliție naziști — 
Wolfgang Abel (66 de ani) și 
Hans Heinemann (60 de ani), 
acuzați de a fi participat Ia 
executarea a peste 250 de evrei 
pe teritoriul Uniunii Sovietice, 
în anii celui de-al II-lea război 
mondial.

EXTINDEREA STĂRII
DE URGENȚA IN JAMAICA
• SUB MOTIVUL prevenirii 

actelor de violență, care s-au 
intensificat în* ultima perioadă, 
Parlamentul Jamaicăi a extins 
starea de urgență, limitînd 
drepturile constituționale pînă 
în luna februarie 1977

PRECIZĂRI LA PARIS
• LOUIS DE GUIRINGAUD, 

ministrul afacerilor externe al 
Franței, a subliniat că politica 
de destindere și extinderea co
laborării cu țările socialiste con
stituie unul din factorii de bază 
ai politicii externe franceze.

VOT LA O.N.U.
• ADUNAREA GENERALA a 

Națiunilor Unite a adoptai cu 
102 voturi pentru, unul împo
trivă și 28 de abțineri, un pro
iect de rezoluție prin care este 
condamnată menținerea prezen
ței franceze in Insula Mayotte, 
cea mai mare din Arhipelagul 
Comorelor, și cere retragerea 
Franței, în conformitate cu 
voința exprimată printr-un re
ferendum a populației arhipe
lagului.
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