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ÎN DEPOZITE! tovarășa Elena Ceausescu, va face o vizită

® Corect înmagazinată ® Bine păstrată 
O Permanent supravegheată

V de prietenie In Republica Portugheză

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
Membrii Prezidiului Organizației Internaționale 

a Ziariștilor care participă la sesiunea de la București

Bătălia pentru recoltarea culturilor tîrzii se apropie de sfîrșit. Dar cu adevărat încheiată ea nu poate fi considerată decît atunci cînd vor fi depozitate în cele mai bune condiții toate produsele agricole. Este în interesul general al economiei naționale, al întregii societăți si. implicit, al producătorilor agricoli ca întreaga recoltă să fie bine păstrată. pentru a se asigura satisfacerea cerințelor de consum ale populației, materii prime importante pentru industrie. îndeosebi pentru industria ușoară si alimentară, precum si unele tru export.Este cunoscut tămînă au avut tetului Politic Executiv, consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. care ilustrează atentia deosebită acordată de conducerea partidului bunei aprovizionări a populației cu bunuri alimentare si industriale de larg consum. Măsurile stabilite urmăresc o serioasă îmbunătățire a activității în domeniul comerțului Si desfacerii mărfurilor către populație. Dar esențială rămîne producția ; numai prin realizarea unul fond sporit de mărfuri si. bineînțeles. urmărindu-se organizarea temeinică a desfacerii, se asigură buna aprovizionare a populației.Recolta Întruchipează munca întregului ponor, este destinată bunel aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și de aceea trebuie să se dovedească un înalt spirit gospodăresc în strîngerea și depozitarea ei.In ședința din ziua de 14 octombrie. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a cerut Ministerului Agriculturii, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, consiliilor populare și unităților agricole să ia măsuri ho- tărîte pentru urgentarea și încheierea in cit mai scurt timp a recoltării, îndeosebi la porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, legume și altele, pentru transportarea și inmagazi- narea lor in bune condiții. „Se impun măsuri hotărîte pentru realizarea întregii cantități de produse și chiar pentru crearea unei rezerve necesare bunei aprovizionări a populației" — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvînta- rea rostită in încheierea recentei ^consfătuiri de lucru de la Comite-

disponibilități nen-că in ultima săp- loc ședința Comi-

tul Central. Iată de ce nu există în aceste zile sarcină mai importantă decît aceea de a se acționa energic si cu înalt spirit de răspundere pentru înfăptuirea programului de măsuri stabilit de conducerea partidului.în primul rînd se cere să fie Intensificată livrarea produselor din cîmp. din grădinile de legume si din livezi la bazele de recepție sau la silozurile si depozitele I.L.F. Din analizele si controalele efectuate pe teren de către membrii comandamentelor locale a reieșit că pe cîmp. în curțile unităților agricole există încă mari grămezi de porumb. De aceea, peste tot trebuie luate măsuri ferme în vederea grăbirii livrării produselor la bazele de recepție. astfel încît înmagazinarea lor să se poată face neîntîrziat. în mod deosebit se cere să se intervină operativ în iudetele Constanta. Olt. Dolj. Ialomița. Ilfov, Teleorman. Satu-Mare. Arad. Bihor, Botoșani. Iași si altele, unde decalajul între producția de porumb recoltată si. cantitățile livrate bazelor de recepție este inadmisibil de mare. De asemenea. în unitățile a- gricole din județele Constanta, Brăila. Ialomița există în grădini cantităti apreciabile de legume.Pentru înlăturarea pierderilor de produse în timpul păstrării se cere ca silozurile, magaziile și pătulele să fie supravegheate permanent, cu cea mai mare responsabilitate. Specialiștii de la bazele de recepție, din întreprinderile de legume si fructe, din unitățile agricole au o- bligatia de a urmări zi de zi starea produselor puse la păstrare, să ia măsuri pentru evitarea oricăror degradări sau pierderi. Cu multă răspundere trebuie urmărit cum se păstrează în silozuri cartofii, sfecla de zahăr, rădăcinoasele.în aceste zile, comandamentele locale, continuind acțiunile rodnice desfășurate pînă acum, au datoria să asigure încheierea în cîteva zile a recoltatului și livrarea produselor Ia bazele de recepție. Nu trebuie uitată însă nici o clină îndatorirea esențială pe care o avem cu toții de a păstra produsele agricole în cele mai bune condiții, asigurînd astfel materiile prime necesare industriei de bunuri de larg consum, baza materială necesară bunei aprovizionări a populației.

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va face o vizită de prietenie in Republica Portugheză,
Nicolae la invitația președintelui Republicii Portugheze, Francisco da Costa Gomes, și a doamnei Maria Estela da Costa Gomes, in perioada 28—31 octombrie a.c.

INTERVIUL ACORDAT 
DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
televiziunii pakistaneze 
și agenției Associated Press 

din Pakistan
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Județul Bacău
a îndeplinit planul cincinal
Telegrama adresată C. C. al P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de comitetul județean de partidLa marele bilanț al înfăptuirilor acestui cincinal, noi, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile județului Bacău, profund animați de înalte sentimente de dragoste, și recunoștință față de partidul nostru comunist, față de dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, ne alăturăm glasul întregii națiuni și raportăm că am îndeplinit sarcinile economice care au revenit județului Bacău pen-

Bun venit președintelui Partidului Poporului
din Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, prim-ministru

al Republicii Islamice Pakistan
La Invitația secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, precum și a primului ministru al guvernului. Manea Mănescu. președintele Partidului Poporului din Pakistan, prim- ministru al Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, impreu- nă cu doamna Nusrat Bhutto, șosește astăzi intr-o vizită oficială de prietenie in țara noastră.Zulfikar Aii Bhutto — personalitate marcantă a vieții politice internaționale — s-a născut in provincia Sind. la Larkana, la 5 ianuarie 1928. într-o familie de cunoscuti fruntași politici, care au militat pentru înlăturarea dominației coloniale străine. cucerirea independentei naționale si formarea unui stat pakistanez liber si independent. După terminarea studiilor la universitățile din Los Angeles si Berkeley (S.U.A.) și la ..Christ Church College" (Oxford. Marea Bri- tanie). unde obține lioente in științe politice și drept, predă în 1954 cursuri de drept internațional ,1a U- niversitatea Southampton (Marea Britanie). iar un an mai târziu revine în patrie si predă dreptul constitutional la „Sind Muslim Law College", timp In care practică si avocatura la Curtea Supremă din Karachi.Iși începe cariera politică încă din tinerețe. în 1958 este numit în guvernul Pakistanului. Activitatea pe care o desfășoară în anii următori îi permite s& se afirme tot mai mult ca un militant politic de frunte pentru propășirea economică și socială a țării sale. Timp de opt ani i se Încredințează portofoliile mai multor ministere, iar din 1963 pînă în 1966 este ministru al afacerilor externe, în funcțiile guvernamentale deținute, Zulfikar Aii Bhutto a militat pentru o politică de consolidare a independenței naționale, pentru traducerea in viață a unor importante reforme sociale, economice și politice, pentru o politică externă activă, care a e- xercitat o înrîurire profundă asupra diversificării și extinderii relațiilor Pakistanului cu diferite țări ale lumii, între care și România.în 1965 a vizitat țara noastră, în calitate de ministru de externe.

In decembrie 1967 fondează Par»

tldul Poporului din Pakistan (P.P.P.), partid care în decembrie 1970 iese victorios în alegerile pentru Adunarea Națională. La 20 decembrie 1971 își asumă prerogativele de șef al statului, după demisia lui Yahia Khan. în aprilie 1972, Adunarea Națională a Pakistanului îl învestește în funcția de președinte. După adoptarea constituției. In august 1973, Zulfikar Aii Bhutto este desemnat prim-mi- n is tru.Noul guvern al premierului Bhutto ■ trecut la realizarea unul amplu

program de transformări social-eco- nomice vizînd extinderea controlului statului asupra principalelor ramuri ale economiei naționale, dezvoltarea economiei, învățămîntului și culturii, ridicarea standardului de viață al poporului. Pe plan extern, guvernul promovează o politică de nealiniere, de consolidare a independenței naționale, de promovare a cooperării internaționale, a păcii și securității în lume, politică ce a dus și duce la creșterea prestigiului Republicii Islamice Pakistan.Vizita în țara noastră a lui Zulfikar Aii Bhutto are loc în condițiile în care relațiile de prietenie și colaborare româno-pakistaneze. In spiritul respectului și stimei reciproce, cunosc o dezvoltare continuă, în toate domeniile de activitate. în dezvoltarea fructuoasă a raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Pakistan un rol deosebit de important l-au avut vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu în Pakistan din ianuarie 1973 și aprilie 1975, convorbirile purtate cu Zulfikar Aii Bhutto, documentele comune încheiate cu aceste prilejuri, care au pus o temelie solidă extinderii și diversificării acestor relații. Există perspective favorabile pentru o extindere mai substanțială a raporturilor economice dintre cele două țări, în special pe planul cooperării în producție, ca și pentru o conlucrare mai strînsă pe plan internațional, în vederea realizării noii ordini economice, a accentuării cursului spre destindere și colaborare între națiuni.Cu convingerea că noile convorbiri româno-pakistaneze la nivel înalt se vor înscrie ca încă o treaptă importantă în dezvoltarea relațiilor strîn- se de prietenie care există între România și Pakistan, că aceste relații vor continua să se întărească și să se consolideze în folosul ambelor popoare, opinia publică din țara noastră urează primului ministru Zulfikar Aii Bhutto și doamnei Nusrat Bhutto un călduros „bun venit" în Republica Socialistă România.

tru perioada 1971—1975. Peste 75 la sută din sporul producției l-am obținut prin creșterea productivității muncii.Prin măsurile întreprinse de către organizația județeană de partid au fost create condiții ce vor permite ca, pînă la sfîrșitul acestui an. industria județului Bacău să dea economiei naționale o producție suplimentară de 3 565 milioane lei.Permiteți-ne, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să raportăm cu acest prilej că prețioasele indicații ce ni le-ați dat cu prilejul vizitei de lucru efectuate la Bacău în luna iulie a acestui an au devenit un program concret de activitate imediată și de perspectivă ce mobilizează toate colectivele de muncă ale județului pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea al partidului.Ne mai desparte puțin timp pînă la inaugurarea noului cincinal ; măsurile de pregătire a activității productive din etapa următoare se află intr-un stadiu avansat. Mobilizăm e- forturile pentru punerea în funcțiune a unor noi obiective care in viitorul cincinal determină importante creșteri de producție. Se lucrează intens pentru intrarea în producție a Fabricii de hîrtie pentru ziar de la combinatul „Letea“-Bacău. cit și pentru începerea probelor tehnologice la instalațiile de cauciuc poliizo- prenic și de sodă caustică electrolitică de pe platforma Combinatului petrochimic Borzești.Acționînd cu hotărîre și entuziasm, cu înalt spirit muncitoresc, revoluționar, noi, comuniștii, toți oamenii muncii de pe meleagurile județului Bacău ne angajăm să nu precupețim nici un efort, să facem totul pentru a ne aduce din plin contribuția la transpunerea în viață a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

de la „Porțile de Fier" 
au realizat prevederile

cincinalului

Astăzi, în jurul ore? 12,30, posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite, direct, ceremonia sosirii pre
ședintelui Partidului Poporului din Pakistan, prim-ministru 
al Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto,

într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, , de către colectivul de muncitori și specialiști al Centralei hidroelectrice „Porțile de Fier" se anunță îndeplinirea integrală a prevederilor planului cincinal 1971—1975. in această perioadă hidrocentrala de pe Dunăre pulslnd în sistemul energetic național peste 23 miliarde kWh energie electrică. De asemenea, indicatorul proiectat privind termenul de recuperare a investițiilor prin acumulări prevăzut pentru acest sistem hidroenergetic și de navigație s-a realizat cu 20 de luni mai devreme.Hotărîți să dea patriei, peste prevederile actualului cincinal, o producție suplimentară de peste un miliard kWh energie electrică — se a- rată în telegramă — energeticienii de la „Porțile de Fier" asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, mult iubite conducător, că vor munci cu aceeași pasiune și dăruire, cu aceeași răspundere comunistă, pentru realizarea sarcinilor și obiectivelor ca la revin în viitor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 21 octombrie, pe membrii Prezidiului Organizației Internaționale a Ziariștilor si pe alti participanti la sesiunea de la București.La Întrevedere au participat tovarășii Cornel Burtică, Dumitru Popescu și Ștefan Andrei.Oaspeții au fost însoțiți de tovarășii Nestor Ignat, președintele Uniunii ziariștilor din Republica Socialistă România, și Alexandru Iones- cu. redactor-șef al ziarului „Scîn- teia".Adresînd tovarășului Nicolae

Ceaușescu, în numele participanți- lor la întilnire, Împreună cu salutul lor, calde mulțumiri pentru onoarea de a-i fi primit. Jean Maurice Hermann. președintele Organizației Internaționale a Ziariștilor, președintele de onoare al Sindicatului național al ziariștilor (C.G.T.) din Franța, a spus :Această Întrevedere pe care ne-ațl acordat-o este o dovadă a interesului și înțelegerii care vă caracterizează, a importantei pe care o acordați rolului presei democratice. Prin intermediul dumneavoastră, domnule președinte, am vrea, totodată, să mulțumim poporului român pentru primirea sa frățească. De altfel. România nu este pentru noi o ne

cunoscută. Am ținut aid deja un mare congres, ne-am reîntors in România in mai multe rîndurl, am avut astfel posibilitatea să o cunoaștem mai bine. Cineva a spus că într-o tară socialistă nu trebuie să vii. trebuie să revii. Și acesta este un adevăr, deoarece realitatea socială dintr-o tară ca a dumneavoastră, în plină mișcare, nu poate fi observată din primul moment Sub conducerea dunyieavoastră si a partidului dumneavoastră. România a făcut în timpul unei generații o cale mult mai lungă decît în secolele trecute. Nu numai Capitala
(Continuare in pag. a IlI-a)

Cuvin tul tovarășului 
Nicolae CeaușescuDomnule președinte al Organizație! Internaționale a Ziariștilor,Domnilor,Tovarăși,Aș dori să exprim bucuria mea, a conducerii Partidului Comunist Român, a statului nostru pentru desfășurarea in capitala României a ședinței prezidiului organizației dumneavoastră. Sper că această ședință, care are loc în împrejurări internaționale deosebite, va avea un rol important in Intensificarea activității presei pentru clarificarea opiniei publice mondiale asupra problemelor complexe ale vieții politice contemporane. Noi apreciem în mod deosebit rolul presei, al presei democratice, care acționează ferm pentru promovarea unei politici de pace și colaborare internațională.Dumneavoastră reprezentați presa, ziariștii dintr-un număr mare de țări, practic, de pe toate continentele, în întreaga lume au avut loc și au loc mutații fundamentale în raportul de forțe. O caracteristică a acestor mutații este afirmarea cu putere a voinței popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, pe destinele proprii, de a pune cu desăvîrșire capăt

politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de a instaura în lume relații noi. bazate pe deplină egalitate în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestecul în treburile interne, pe renunțarea la forță si la amenințarea cu forța. Este evident că aceste mutații deschid perspective minunate pentru progresul popoarelor, pentru triumful politicii de pace și colaborare internațională.în Europa a avut loc nu demult Conferința de la Helsinki, care a a- doptat documente importante, mar- cind un moment nou in politica da destindere și colaborare internațională. Este adevărat, de la adoptarea documentelor și pînă la realizarea lor în viață este încă un drum lung și de aceea se impun eforturi susținute pentru a se trece la înfăptuirea lor, pentru a se accentua cursul destinderii, completîndu-1 — cum se spune adesea — cu destinderea militară. Eu cred că ar fi mai corespunzător să se spună prin dezangajare militară, adică prin măsuri concrete de dezarmare, care să facă realmente ireversibil procesul destinderii internaționale, să garanteze popoarelor posibilitatea de a-și folosi resursele

materiale și umane în direcția dezvoltării economico-sociale, a ridicării bunăstării și fericirii lor.Este cunoscut că înarmarea a luat proporții nebănuit de mari. Anul a- cesta se cheltuiesc pentru Înarmare 300 de miliarde dolari. Pentru anul viitor, numai Statele Unite discută un buget de peste 110 miliarde dolari. Menționez aceasta pentru că problemele destinderii nu pot fi concepute fără oprirea cursei înarmărilor, fără trecerea la măsuri de dezarmare și, în- primul rînd, de dezarma re nucleară. Vreau să fiu deschis — așa cum este, de altfel, caracterul politicii noastre și felul meu de a fi, în general — și să dpclar că este de neconceput, după părerea mea, să se vorbească despre destindere și pace atunci cînd se continuă înarmarea, cînd se continuă producția de armament nuclear și concentrarea a- cestuia îndeosebi în Europa, dar 81 în alte părți ale lumii.Probleme importante ridică criza economică, energetică, cu tot ceea ce decurge de aici. Mal mult ca orice, omenirea este însă confruntată cu
(Continuare in pag. a IlI-a)

Secretarul național al Uniunii Democraților 
pentru Republică (U. D. R.) din Franța

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți dimineața, pe Jean de Lipkowski, secretar național al U.D.R., fost ministru, ministru plenipotențiar, conducătorul delegației Uniunii Democraților pentru Republică din Franța, care, la invitația C.C. al P.C.R., întreprinde o vizită în țara noastră.Secretarul național al U.D.R. a fost însoțit de Albin Chalandon, membru al Comitetului Central al U.D.R.. deputat, fost ministru, și Paul-Marie de la Gorce, membru al Consiliului Național al U.D.R.La întrevedere au participat tova

rășii Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Raoul Delaye, ambasadorul Franței la București.Jean de Lipkowski a exprimat profunda sa gratitudine pentru onoarea de a fi primit de președintele Nicolae Ceaușescu, iar în numele conducerii Uniunii Democraților pentru Republică din Franța a mulțumit pentru invitația adresată ca o delegație a U.D.R. să viziteze România.Salutînd pe oaspeți, tovarășul

Nicolae Ceaușescu și-a exprimat satisfacția pentru vizita în România a unei delegații a U.D.R., subliniind că aceasta reprezintă un început bun iri promovarea relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Democraților pentru Republică din Franța, de a adinei și întări prietenia și colaborarea multilaterală dintre țările și popoarele noastre.în timpul întrevederii au fost abordate probleme de interes comun privind dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și U.D.R., dintre România și Franța și s-a procedat la un schimb
(Continuare in pag. a IlI-a)

Reprezentantul personal al președintelui AlgerieiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, la 21 octombrie, pe Kacedi Merbah, reprezentant personal al președintelui Consiliului Revoluției și al Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Houari Boumediene. Oaspetele a fost însoțit de Ahmed Ferhat, asistent al consilierului președintelui.La întrevedere au participat tovarășii Teodor Coman, membru al C.C. 
al P.C.R., și Nicolae Doicaru, consi

lier al președintelui Republicii Socialiste România.Cu acest prilej, Kacedi Merbah a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Consiliului Revoluției și al Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Houari Boumediene, un mesaj de prietenie, de stimă și prețuire, împreună cu dorința ca relațiile dintre cele două țări și popoare să se extindă și să se întărească continuu, în multiple domenii.
Evoclnd cu plăcere întllnirile și

convorbirile prietenești avute cu șeful statului algerian și mulțumind pentru mesaj, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspeți să a- dreseze, din partea sa, un salut călduros președintelui Houari Boumediene și să-i transmită că împărtășește pe deplin dorința ca relațiile dintre România și Algeria să cunoască o dezvoltare mereu ascendentă și tot mai rodnică, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii, cooperării și înțelegerii internaționale.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială.



PAGINA 2 SCINTEIA — miercuri 22 octombrie 7975*

FAPTUL
în lumina sarcinilor și indicațiilor cuprinse in hotăririle

Comitetului Politic Executiv, în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
PATRU GRAFICIENI

DIVERS
Vestigii 
tomitane

ACTIVITATE INTENSĂ, MĂSURI IMEDIATE, 
PREOCUPĂRI DE PERSPECTIVĂ

CUBANEZI

tn timp ci constructorii săpau 
la fundația celui mai nou car
tier de locuințe din Constanta, 
zona Obor, ei au făcut și cea 
mai nouă... descoperire arheolo
gică. Aici, la o distantă aprecia
bilă de zidurile vechii cetăți, a 
fost scoasă la iveală o necropo
lă elenistică (secolele III—II I- 
naintea erei noastre), peste care 
s-a suprapus o alta, romană (se
colele II—III era noastră). Ar
heologilor li se oferă in conse
cință un bogat material de stu
diu, iar muzeului constănțean 
noi și valoroase piese de cera
mică, vase de sticlă, opaițe și 
monede — unele dintre ele uni
cate.

pentru mai buna aprovizionare a populațieiîn cadrul anchetei „Scînteii" privind măsurile ce se întreprind pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea partidului în legătură cu activitatea comercială și buna aprovizionare a populației, publicăm în continuare răspunsuri la întrebările :
1. Care este în prezent situația desfacerii de mărfuri 

către populație în sectorul dv. de activitate î
2. Ce măsuri imediate ați întreprins si cu ce rezultate 

s-au soldat î
3. Potrivit orientărilor conducerii partidului, ce măsuri 

cu caracter de perspectivă sînt în pregătire 1

Ziua de lucru a edililor începe în piață
Sirop de... 
sfeclă roșie?Cooperativele agricole din Re- teag și Beclean, județul Bistri- ța-Năsăud, au obținut in această toamnă o recoltă record de sfeclă roșie. Specialiștii ne asigură că toată cantitatea este de calitate excepțională sub aspectul gustului, al culorii șl ne- fibrozității. Mii și mii de sfecle au dimensiuni ieșite din comun, cu un diametru de un sfert de metru și o greutate de cite un kilogram și jumătate. Cum recolta de sfeclă roșie întrece de aproape trei ori necesitățile de consum ale județului Bistrița- Năsăud, Beclean — este pus acum în situația să caute, la rîndu-i, și alți beneficiari. Pînă una. alta, cîțiva entuziaști au început să facă cercetări de laborator, pentru a transforma eventualul surplus de sfeclă roșie în... sirop. Cineva s-a mirat : „Sirop din sfeclă roșie ?“ I s-a răspuns : „De ce nu ?“

beneficiarul — I.L.F.

Nunta fără
sofer»

Autocamionul 
prietatea l.T.A. 
Severin, a fost . 
chipaj al miliției, in cadrul unei 
obișnuite acțiuni de control pri
vind folosirea mașinilor statu
lui. La volan, șoferul Constan
tin Axinia.

— Actele mașinii, vă rog.
Din acte rezultă clar : autoca

mionul trebuia să transporte la 
ora aceea cereale la baza de re
cepție.

— In loc de cereale, transpor
tați persoane. Cite sînt și cine 
tint ?

— 40 și vreo doi-trei — răs
punse șoferul. Sint nuntași. M-a 
rugat mirele. Ci dacă nu-l a- 
jutam, săracul, nu mai avea cu 
cine face nunta.

O bucată de drum, nuntașii au 
fost nevoiți s-o ia pe jos. La 
rîndul lui, șoferul a luat ce i 
s-a cuvenit. Nunta a avut loc. 
Dar fără șofer.

La mistrețiVlnătoare de mistreți la Cer- gău, județul Alba. 20 de vînă- tori au înconjurat pădurea. într-un boschet, Ioan Moldovan din Blaj, șeful grupei de vînă- toare, abia aștepta să ochească ,,uh trofeu de răsunet". Cum sta și se gindea, a văzut deodată o mîndrețe de mistreț. Imediat a pus arma la ochi și a tras. Glonțul însă a lovit mortal un om din satul Bucerdea Grînoasă, aflat în zona în care se vina, întîmplare tragică. încă un îndemn la prudență, Ia respectarea legii scrise și nescrise a vinăto- rii : cel cu arma să fie mereu cu ochii în patru.
Scandalagiul 
potolit

Ajuns acasă după un chef, 
Dumitru Căpușan din comuna 
Florești, județul Cluj, a iscat 
un scandal de pomină. De
geaba a încercat soția să-l 
potolească. Nici țipetele copiilor 
(șase la număr) nu l-au domo
lit. Dimpotrivă, i-a alungat pe 
toți din casă. Și tot nu s-a po
tolit. Auzind că s-au adăpostit 
la un vecin, D.C. a continuat 

. scandalul in ograda omului. Vă- 
zind că nu-i chip să-l potoleas
că, oamenii au apelat la spriji
nul miliției. Instanța de judeca
tă l-a potolit pentru cinci luni de 
acum înainte. Să sperăm că și

21-MH-24S, pro- 
Drobeta Turnu- 
oprit de un e-

Pentru a ilustra situația la zi a a- provizionării populației din sectorul 2 al Capitalei ar putea fi citate numeroase cifre, dar în locul lor voi spune ceea ce orice cetățean vede : produse suficiente, într-o gamă sortimentală diversificată. Spre a realiza acest lucru, in lumina indicațiilor conducerii de partid, pulsul piețelor, al magazinelor este luat tot timpul. Munca noastră de fiecare zi considerăm că trebuie să inceapă prin cunoașterea pieței. Ne îngrijim acum să menținem stocurile create, să le completăm — în raport cu desfacerea — printr-o aprovizionare ritmică, constantă. Ne îngrijim, de asemenea, stăruitor pentru a asigura o distribuire judicioasă a produselor atît în piața „Galați" (pe care am reamenajat-o în aceste zile), în magazinele I.L.F., în alimentarele mai mari (cum sînt cele din Teiul Doamnei, Șos. Stefan cel Mare, Ziduri între vii), cit și în unitățile mai mici, corespunzător necesităților și specificului fiecărui cartier în parte, programului de lucru al cetățenilor etc.Și în zilele trecute, ca și acum, întreg activul de partid al sectorului 2 a participat la acțiunea de înlăturare a neajunsurilor, de asigurare a aprovizionării și desfacerii produselor prin rețeaua comercială. Fiecărui activist i-au fost repartizate sarcini precise Ia silozuri, pe complexe comerciale, pe grupe de magazine și magazine, pentru a se asigura respectarea întocmai a graficelor și o- relor de aprovizionare. Un sprijin prețios am primit din partea activiștilor obștești, care ne-au ajutat să cunoaștem exact, în orice moment, situația reală din fiecare unitate comercială. In momentul cînd a fost semnalată insuficiența numărului de lucrători la unitățile I.L.F. am intervenit operativ, trimițîndu-le ajutoare

din rîndul personalului tehnico-ad- ministrativ. Au intrat apoi in funcțiune echipele de control obștesc, ca- re-și exercită atribuțiile cu deosebită exigență.Criticile severe și drepte ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care au dat Ia iveală carențele unui important sector de activitate, ne cer să întărim răspunderea și disciplina cadrelor de conducere șl operative din comerț, spre a-și face pe deplin datoria. Pentru crearea unei baze proprii de aprovizionare cu legume și fructe, potrivit sarcinilor. primite, vom extinde cu încă 20 de hectare serele existente în spatele platformei industriale Pipera. De asemenea, vom acorda întreaga atenție valorificării depline a terenurilor agricole din raza sectorului 2 și a comunei Voluntari, astfel ca orice suprafață care se pretează sa fie cultivată să fie pusă pe rod. în acest sens vom porni de pe acum la identificarea spațiilor din jurul clădirilor, gospodăriilor personale, instituțiilor, din incinta întreprinderilor unde pot fi cultivate legume, astfel ca din primăvară să înceapă acțiunea de folosire a lor. De pe acum ne gîndim la amenajarea unor răsadnițe în paturi calde. Ne propunem să amenajăm un bazin piscicol pe cursul de apă din comuna Voluntari. Vom acorda o atenție mult mai mare îmbunătățirii activității organizațiilor de partid care activează în rețeaua comerțului pentru ca ele să dezvolte spiritul de responsabilitate, exigența, solicitudinea lucrătorilor din comerț.

achizițiilor. Am trecut la recoltarea și însilozarea întregii cantităti de ră- dăcinoase și varză. Am reexaminat, potrivit indicațiilor conducerii partidului, distribuirea fondului de marfă pe teritoriul județului, în funcție de structura populației, pe centre muncitorești. îndeosebi pentru zonele miniere, forestiere și grupul de șantiere hidroenergetice ale Sebeșului. Măsuri similare au fost luate pentru buna funcționare a magazinelor, prin generalizarea aprovizionării acestora pe timpul nopții și asigurarea unităților comerciale cu schimburi com- • plete de vinzători în orele de vîrf.Pentru următoarele două trimestre, au fost asigurate cantităti sporite de mărfuri. în măsură să satisfacă tn condiții optime solicitările consumatorilor. Tn primul trimestru al anului viitor vom desface, comparativ cu trimestrul actual, produse în cantități mult sporite la zahăr, preparate din carne, unt, pește, conserve din carne etc. Potrivit indicațiilor to-

varășului Nicolae Ceaușescu. am trecut la elaborarea unui program care prevede : creșterea suprafeței agricole cultivate cu legume în C.A.P.. în I.A.S. și în gospodăriile populației ; sporirea suprafeței de sere și solarii din județ, creșterea și diversificarea producției de gemuri și răcoritoare. O atenție deosebită vom acorda plantării legumelor timpurii. Am întocmit un program cu privire la îmbunătățirea structurii rețelei de alimentație publică, viitor. în județul tăților cu profil restaurante cu expres. Iăptării, crește de la 149 în prezent la 216. iar al secțiilor și unităților tip Gospodina. de la 26 la 39. 'Totodată, se va dubla numărul chioșcurilor și punctelor comerciale stradale.
Mlhăilă DRAGH1C1 
vicepreședinte al Consiliului popular 
județean Alba

La sfîrșitul anului Alba numărul uni- culinar (ospătării, autoservire, bufete patiserii etc.) va

O chemare care a găsit ecou în comunaCuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. a găsit un puternic ecou și in rîndurile celor peste 10 000 de locuitori ai comunei Grivita. din județul Ialomița.în urmă cu două zile am terminat recoltatul și transportul porumbului. Avem o producție bună. Răspunzind prin fapte apelului secretarului general al partidului de a spori fondul central de produse al statului, cooperatorii noștri au hotărît să livreze suplimentar. în afară de contractele încheiate, 4 000 tone porumb. 2 000 hl lapte. 20 tone carne de pasăre, un milion și jumătate ouă, 400 tone fasole uscată și alte produse. Toate aceste livrări suplimentare au fost posibile ca urmare a măsurilor luate din timp de comitetul comunal de partid și de primărie pentru ca lucrările agricole să se desfășoare în 'cele mai bune condiții în toate unitățile agricole cooperatiste din comuna noastră. La rîndul lor. țăranii

cooperatori și-au onorat pină toate contractele individuale iate cu statul, livrînd integral tatea de carne de bovine (51 lapte (224 hl) și dînd suplimentar însemnate cantități de lapte de oaie, lînă și alte produse. în același timp, achitîndu-ne de obligațiile contractuale față de stat, n-am neglijat a- provizionarea locuitorilor comunei noastre cu lapte, ouă. carne, legume și fructe, prin unitățile cooperației de consum.Pentru perioada următoare, ne-am propus să punem accent deosebit ne creșterea animalelor, atît în cooperativele agricole, cît si în gospodăriile proprii, precum si ne sporirea cantităților de legume din gospodăriile cetățenilor, pentru a participa cu forte si mai mari la buna aprovizionare a populației din comună si de la orașe.
Nicolae M1U
primarul comunei Grivița, 
județul Ialomița

acum lnche- canti- tone),

Expoziția de grafică din Republica Cuba — manifestare organizată sub semnul aniversării a 15 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Socialistă România și Republica Cuba —, deschisă în sălile A- teneului Român, se a- lătură numeroaselor manifestări de artă prin intermediul cărora publicul nostru a cunoscut, de-a lungul ultimilor ani, pictura, artizanatul, pictura naivă, aspecte ale dezvoltării economice, sociale și culturale surprinse de ectivul aparatului fotografiat, afișul din țara prietenă, poziția de acum propune să ne ofere o Imagine a unora dintre cele mai recente și reprezentative creații din domeniul graficii cubaneze. Lucrările celor patru expozanți : CESAR LEAL JIMENEZ, JOSE LUIS POSADA MEDIO, ROBERTO FABELO PEREZ și LUIS MIGUEL VALDES, afirmă calitatea de artist- cetățean, de artist-militant.Idei ca acelea ale construcției, libertății, progresului patriei cubaneze revin frecvent, ca un omagiu pe care graficienii îl aduc Partidului Comunist Cubanez, în acest an, cînd va avea loc primul său congres. De-a lungul simezelor ex- ' poziției publicul are prilejul să constate vitalitatea graficii cubaneze, calitatea artistică a unei arte inspirate din viața oamenilor țării lor, din preocupările și care-i animă, graficienii își propun unui dialoi publicul.

obide etc. Exiși

năzuințele Astfel, cubanezi stabilirea >g direct cu în această

acum înainte. Să sperăm că 
după...

Radarul...
contestat oda-Văzînd că vine seara și. tă cu ea, îl apucă oboseala, șoferul Ștefan Pop, de pe o autocisternă a întreprinderii de industrializare a laptelui din Sa- tu-Mare, l-a rugat pe un alt șofer profesionist, Ioan Pop, de la fabrica „1 Mal", să urce la volan în locul lui. Acesta a început să circule cu viteză excesivă prin oraș, fiind surprins de radarul miliției. Supărai foc din cauza amenzii primite. Pop a contestat aparatului : rul. Am să defect. Am lîngă «1, să

vehement calitatea „Nu-i bun rada- vă demonstrez că e să trec din nou pe __ văd cît Înregistrează". Nici n-a apucat să-și termine vorba, că a și apăsat pe accelerator, a trecut din nou prin fața radarului, apoi a încercat o manevră greșită, și... un tînăr biciclist, care circula regulamentar, a fost accidentat mortal.
Ruoricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Adriana MORARU 
prim-secretar 
al comitetului de partid 
și primar al sectorului 2 
din Capltalâ

Pentru sporirea fondului de marfa 
valorificam noi resurse ale județuluiSe poate aprecia că. în prezent, pentru buna aprovizionare a populației din județ, există asigurat fondul de marfă necesar, fapt care va permite ritmicitate în desfacerea de făină, mălai, zahăr, conserve din carne și legume, preparate din carne, produse de pescărie. Nivelul repartițiilor și suplimentările la unele produse acordate județului Alba, potrivit Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. asigură fondul de marfă la nivelul cerintelpr populației. în ultimele zile au intrat

ll ------- -  • rîn magazinele din județ 405 tone zahăr, 144 tone ulei. 28 tone untură — cantități mult sporite fată de perioada precedentă.Au fost luate măsuri imediate pentru recuperarea. în cîteva zile, a întregului fond de marfă de la furnizorii restanțieri, precum si pentru contractarea și preluarea integrală a . fondului de marfă suplimentar. De asemenea, ne preocupăm stăruitor pentru completarea fondului de mărfuri alimentare din resurse existente în județ, îndeosebi pe calea

ordine de idei, gravurile semnate de Luis Miguel Valdes, deținător al mai multor premii internaționale, șef de catedră la Școala națională de artă, ne apar in întregime închinate ființei umana, Idealurilor sale celor mai înalte. Imaginea tinerilor alfabetizatori sau a mîinilor simbolic înarmate cu trestii de zahăr („La luptă"), ideile generoase ale „Bucuriei de a trăi".
CARNET

PLASTIC„Viitorului", portretele atît de sugestiv evocatoare ale veteranilor luptei pentru libertate sînt tot atîtea sinteze ale unor atitudini primordiale în fața vieții, a bucuriei muncii, a plenitudinii realizărilor ei. Sînt idei definite printr-un limbaj coerent, cu forță de sugestie directă și percutantă.Aceeași idee, a demnității umane, își găsește ilustrarea și in desenele în tuș realizate de Roberto Fabe- lo Perez. Seria de ilustrații la cartea „Imperiul acestei lumi", pune tn fața privitorului adevărul că oamenii sînt indisolubil legați de idealurile umaniste inclusiv prin reacțiile de protest față de tot ceea ce le jignește demnitatea sau atentează Ia ideea lor de dreptate socială. Temele desenelor Ia care ne referim sînt astfel constant legate de afirmarea democrației, de o pledoarie justițiară, de solidaritate cu lumea exploa-

taților. Imagini create cu simțul contemporaneității, aspectele politice ale actualității fiind exprimate nu doar cu inteligență, ci ți cu sensibilitate.în expoziție regăsim ți aspecte ale activității cotidiene. Lucrările lui Cesar Leal Jimenez s-au Inspirat eu precădere din lumea sportului. „Antrenament". „Ajuns la start". „Săritura", „Trofeul", „Echipa in- dustriales" sînt lucrări care studiază mișcarea corpurilor încordate de efort, frumusețea sau vigoarea u- nei singure mișcări capabile să exprime cadențele fundamentale ale întrecerii sportive.Cel de-al patrulea expozant, Jose Luis Posada Medio, si-a început activitatea artistică ca desenator satiric. A expus pînă a- ctim la numeroase manifestări internaționale și a obținut mai multe premii naționale. Lucrările pe care le prezintă. fără titlu, stnt animate de o anumită retorică ontică, prin care artistul ne mesajul, calitate de și desenator me de teatru explică faptul că imaginile sînt organizate cu un instinct al dramaturgiei vizuale. Lumina e dirijată ea un reflector crud și relevant asupra detaliului semnificativ.Expoziția din sălile Ateneului contribuie la o mai bună cunoaștere a artei din Republica Cuba, a orizontului. ei tematic, a modalităților de expresie definitorii.

tși Impu- Lucrul tn scenograf de costu-

Marina PREUTU

DEVA — Imagine din centrul 
orașuluiFoto : E. Dichiseanu

CULTURAL

Realizarea integrală a planului reclamă soluții prompte, colaborare operativă

ÎNTRE CENTRALE Șl ÎNTREPRINDERI
UN DRUM CIT MAI SCURTîntre problemele majore abordate de Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 17 octombrie a.c., în cuvîntarea rostită cu acest prilej «de tovarășul Nicolae Ceaușescu se înscriu și cele care privesc îndeplinirea planului pe 1975 și urgentarea pregătirilor pentru producția anului viitor. Pentru aceasta — așa cum s-a subliniat în cadrul consfătuirii — forurile de conducere din ministere și centrale, cadrele de răspundere din întreprinderi trebuie să pună în valoare cit mai deplin potențialul tehnic, material și uman existent, să acționeze energic în vederea înlăturării unor neajunsuri manifestate pină ' acum, pentru solutionarea tuturor problemelor pe care le ridică pregătirea temeinică, sub toate aspectele. a activității productive din 1976.Să vedem cum își îndeplinește îndatoririle ce-i revin, în acest sens, CENTRALA INDUSTRIALĂ DE MAȘINI-UNELTE, MECANICĂ FINĂ ȘI SCULE din Capitală.Tn ansamblu, rezultatele obținute pînă acum de această centrală sînt pozitive, demne de remarcat. In trei trimestre din acest an, în unitățile centralei s-au produs peste plan, între altele, 195 strunguri universale cu diametrul maxim de 600 mm, 4 strunguri revolver, iar alte succese privesc înnoirea și modernizarea producției ș.a. Tot atît de adevărat este însă și faptul că centrala a înregistrat restanțe serioase la unele produse importante, cum sînt : 96 strunguri universale cu diametrul de peste 600 mm, 134 strunguri automate, 25 de mașini orizontale de alezat și frezat. In marea lor majoritate, nerea- lizările se localizează în întreprinderile componente ale centralei din județele Arad (restanță : 69 destrunguri universale cu diametrul de peste 600 mm), Bacău (restanță : 19 mașini orizontale de alezat și frezat) și Dîmbovița (restanță : 134 strunguri automate). Ce solicită a- cum unele întreprinderi și cum acționează consiliul oamenilor muncii al centralei pentru înlăturarea lor ?Pe scurt, redăm aprecierile secretarilor comitetelor de partid din două întreprinderi componente ale centralei.De Ia întreprinderea de mașini- unelte din Bacău, ne răspunde ing. Ionel Mironescu, secretarul comitetului de partid : „Cu toate că ne-am adresat centralei, întîmpinăm și a- cum neajunsuri din partea întreprinderii de mașini-unelte și agregate București, care nu ne asigură

ta termenele contractate axele șl rotile dințate pentru mașinile-unelte. Efectul 2 înregistrăm restanțe în realizarea planului, precum și salturi în producție. Deficiențe se manifestă și la livrarea de către unii furnizori a unor piese turnate, neeboșate și negrunduite, ceea ce contravine prevederilor din studiul tehnico-econo- mic. Un exemplu : piesele turnate la întreprinderea mecanică Roman sînt aduse la Bacău pentru eboșat, transportate din nou Ia unitatea furnizoare pentru detensionat și apoi iarăși la Bacău, pentru a le monta. Așadar, trei drumuri pentru o piesă,
CERINȚELE UNOR UNITĂȚI 
ALE CENTRALEI INDUSTRIA

LE DE MAȘINI-UNELTE, 
MECANICĂ FINA Șl SCULE

care adesea se livrează cu întîrziere, iar atunci cînd sosește are un preț de cost destul de ridicat. Judicios și economic ar fi ca întreprinderea din Roman, ca și celelalte unități cu care colaborăm să fie dotate cu mașini de ebosat. pentru a ne trimite în1 bune condiții piesele turnate".De la întreprinderea „Balanța" din Sibiu ne răspunde tovarășul Ion Pra- lea, secretarul comitetului de partid : „Sînt mai bine de patru luni de cînd am solicitat centralei solutionarea cît mai urgentă a problemei laminatelor INP 400 pentru cîntare de 25 tone, care trebuie livrate la export. De atunci primim mereu invariabilul răspuns : luna viitoare. Au trecut august și septembrie, trece și octombrie și noi primim... promisiuni, între timp a apărut și problema 1»t minatelor INP 200 de Ia Hunedoara, pentru care nu avem nici acum repartiții. De la Plopeni așteptăm cele 400 de pompe cu roți dințate pentru panouri hidraulice, despre care centrala ne asigură mereu că sînt ca și sosite. Semnificativ pentru tărăgănarea rezolvării unor probleme stringente de către centrală este și faptul că nici pină in prezent nu ni s-au asigurat condițiile pentru realizarea celor 15 subansamble — radiere de comandă — solicitate de întreprinderea „Textila" din Cisnădie. care, in urma sarcinilor primite, trebuie să execute prin autoutilare unele ma

șini de strictă necesitate. Ne-am prezentat la centrală, ni s-a spus de fiecare dată că trebuie să grăbim comanda respectivă, dar, nefiind introdusă în plan, nu putem obține materialele necesare".Evident, deficiențele care mai persistă — și care afectează îndeplinirea ritmică, integrală a planului în ultimul trimestru al anului — se da- toresc, în mare măsură, stilului de conducere al consiliului oamenilor muncii, modului in care se rezolvă problemele la fața locului, în unitățile sale. Ce se poate spune în acest sens 1întreprinderea de mașini-unelte din Bacău: „Un delegat al centralei se deplasează de cîteva ori pe lună în întreprinderea noastră și ne ajută concret la soluționarea unor probleme ale producției. Nu reușim totuși să-i înțelegem pe tovarășii din centrală și, în special, pe cei ce se ocupă cu asimilarea produselor aduse pină acum din import, de ce nu lucrează mai operativ, pentru că uneori ne vedem in situația să tergiversăm îndeplinirea sarcinilor respective. în unitatea noastră există preocupare pentru asimilarea acestor produse, dar ar trebui ca aceste asimilări să fie definitivate de institutul de cercetare și proiectare al centralei, iar nouă să ne revină în exclusivitate sarcina executării uniți montaj corect la noile mijloace tehnice".întreprinderea „Balanța" din Sibiu : „Consiliul oamenilor muncii din centrală promite mult și face puțin — așa putem caracteriza sprijinul acordat pină acum. De la ședința din februarie 1975, de prelucrare a cifrelor de olan, si de la aceea de instalare a noului director, în fabrica noastră nu a mai venit vreun cadru de conducere al centralei. Cei cițiva dispeceri care s-au deplasat la Sibiu n-au putut rezolva decît probleme de... dispecerat, cele mari și dificile rămînind și acum în suspensie".Centralei industriale de mașini- unelte. mecanică fină si scule din Capitală i s-au pus în față, de către cele două întreprinderi din subordine, numeroas^ și importante probleme. Cînd și cum vor fi soluționate 1 Răspunsul la toate aspectele analizate — într-un articol viitor.
Petre NEDEICU
și corespondenții „Scînteii'

„TRIBUNA 
AGITATORULUI" - 
NUMĂR SPECIALSecția de propagandă a Comitetului județean de partid Dolj a editat un număr special al „Tribunei agitatorului" dedicat vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu și a altor conducători de partid și de stat cu prilejul aniversării jubileului municipiului Craiova și a deschiderii anului de învățămînt 1975—1976. Este publicată cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea a- dunare populară care a avut loc cu acest prilej. Sînt inserate, de asemenea, relatări despre vizita de lucru întreprinsă in unitățile industriale, agricole și de învățămînt vizitate, fotografii. (Nicolae Băbălău).

Reacție 
cu încetinitorulScrisoarea la care ne vom referi în rin- durile ce urmează a fost trimisă redacției de către un grup de colegi ai E.D., angajată la întreprinderea de comerț exterior „Nav- lomar" din București, De ani de zile — arată semnatarii scrisorii — colega lor este supusă unui tratament mai mult decît brutal din partea soțului. într-u- na din zile, ea a venit la serviciu, impreună cu fetița sa. într-o stare greu de descris. Dusă cu mașina la Institutul medico-legal, in urma examenului medical, i s-a eliberat un certificat care consemna : 5 coaste rupte, ficatul și splina tumefiate etc. Indignați de comportamentul soțului, tovarășii de muncă au ajutat-o să sesizeze organele de miliție, respectiv, circa 19, sectorul 4, în raza căreia domiciliază.Redacția a sesizat faptul Procuraturii locale a sectorului 4. Zilele trecute am primit un răspuns care precizează că „în urma cercetărilor penale efectuate a rezultat că numitul Dinu Ion. soțul reclamat, se face vinovat de săvîrșirea infracțiunii de vătămare corporală... și. prin rechizitoriul nr. ... din 10 octombrie 1975. a fost trimis în judecată...".Firește, justiția își va spune cuvintu). Supunem însă atenției opiniei publice un alt aspect al problemei. Colectivul în care muncește E. D. nu s-a rezumat doar la întocmirea și expedierea u- -nor sesizări. După cum aflăm din scrisoare, locțiitorul secretarului biroului organizației de bază de la „Nav-

lomar" s-a dus personal la întreprinderea „23 August" pentru a informa organizația de bază din care face parte Ion Dinu asupra comportării sale. Dar, în loc ca acolo să se manifeste o atitudine combativă, de dezaprobare a comportării’ lui I.D., în loc să se discute manifestările sale în lumina codului etic, s-a vădit „tendința de a mușamaliza acest caz", după cum se aprecia în scrisoare.Considerînd de neconceput o atare poziție față de asemenea abateri grave comise de un membru de partid, ne-am adresat comitetului de partid de la întreprinderea „23 August". Tovarășul Simion Jipa, membru al comitetului, cu care am vorbit, a avut o atitudine cei puțin stranie. El ne-a declarat că s-a discutat cu cel în cauză de mai multe ori — la biroul organizației de baza și chiar la comitetul de partid — și i s-a atras atenția asupra comportării în viitor (?!). Nu s-a luat încă nici o măsură. „Așteptăm să se pronunțe instanța, apoi vom vedea și noi ce avem de făcut...".De cînd e nevoie de hotărîrea unei instanțe judecătorești pentru a aprecia partinic comportarea unui membru de partid ? Considerăm că și o a- semenea părere comportă o discuție.
Primarul 
și legeaDintr-o amplă sesizare adresată redacției noastre rezultă că Mihuț Traian, secretar al comitetului partid și primar al munei Copăceni. județul Bihor, numai că-și negii jea-

de rodin nu

„PONTICA 75"

ză îndatoririle ce-i r°- vin în partid și încâlcind zează de pentru a turi pe căi necinstite, în scrisoare se relatau fapte concrete, unele foarte grave.Răspunsul Comitetului județean Bihor al P.C.R. confirmă, în cea mai mare parte, faptele sesizate, pre- cizînd din capul locului că, „odată cu terminarea verificării și elucidarea celor relatate, Mihuț Traian a fost schimbat din funcțiile pe care le-a deținut, pentru abuz, încălcarea principiului conducerii și muncii colective, neres- pectarea unor norme de partid și de stat". Reținem, din răspunsul primit, doar un pect: „...Mihuțian a luat cu de sine putere un din lotul reproducătorilor de la stațiunea de montă din satul Surduc, proprietatea comunei, pe care l-a predat in contul contractului său individual, încasînd 6 991 lei și beneficiind de dreptul de a cumpăra 757 kg porumb de la stat. Taurul sustras din stațiune l-a înlocuit cu un tăuraș de-al său. cu o greutate mult mai mică, reușind să obțină un beneficiu, necuvenit, de 4 201 lei", în încheierea răspunsului se subliniază că măsurile luate pînă în prezent de către comitetul județean de partid au dus la Întărirea organizației comunale de partid din Copăceni.Este și normal. Se pune totuși întrebarea : trebuia așteptată o scrisoare ca să se pună capăt unor asemenea stări de lucruri ?

munca de de stat, dar, legile, abu- funcțiile sale obține veni

as- Tra- la taur

Neculal ROSCA

între 20 și 30 octombrie, la Constanța și în localitățile din județ au loc tradiționalele manifestări culturale „Pontica gram al năm : „Oameni hotarul dintre două cincinale'*, deschiderea stagiunii Teatrului de dramă și comedie cu o săp- tămînă dedicată dramaturgiei românești, vernisajul expoziției de artă plastică, cuprinzind lucrări executate in cadrul taberei de creație de Ia Constanța, din vara trecută. Notăm, de a- semenea, din program sesiunea de comunicări științifice a Muzeului de arheologie, simpozionul organizat de Complexul muzeal de științele naturii, în- ttlniri ale scriitorilor, compozitorilor și artiștilor plastici cu oameni ai muncii din județ, recitaluri de poezie, concerte șl spectacole ale formațiilor artistice profesioniste și de amatori, concursuri cu public, expuneri pe teme ale politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru etc. (G. Mihă- escu).

intitulate ’75". Din bogatul pro- manifestărilor mențio- simpozionul intitulat și fapte din județ Ia

TEATRU SCURTȘî în județul Mureș este In plină masă trului ticipă nelor culturale, caselor de cultură. ale sindicatelor rației meșteșugărești, țari șl Glodeni au spectacole 12 formații urmînd ca în zilele confruntarea in tlție artistică centre la Ogra, și Fintînele. echinelor sînt r r____românești într-un act. cu tematică de actualitate. (Cornel Po- găceanu).

desfășurare etapa de a festivalului „Zilele tea- de amatori", la care par- 65 de formații ale cămi-și coope- La Acă- prezentat de teatru, următoare această compe- să continue pe Crăiești, Deda în repertoriul cuprinse piese
„DIN TOATA INIMA"în sala de festivități a Liceului pedagogic din Deva a avut loc festivâlul-concurs interju- dețean de poezie populară intitulat „Din toată inima", pro- gramnt în cadrul bogatelor manifestări prilejuite de „Luna culturii Și educației socialiste", ce se desfășoară în indețul Hunedoara. Au participat numeroși poeți-țărani. rapsozi poou’ari,. soliști vocali si instrumentiști din județele Hunedoara. Arad. Caras-Severin, Ilfov. Constanța, autentici mesageri al versului și cântecului ce t rtf’în satele Rom*niei socialiste. (Sabin Ionescu).
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la primirea membrilor Prezidiului Organizației Internaționale 
a Ziariștilor care participă la sesiunea de la București

Plecarea delegației Federației Generale 
a Sindicatelor din Irak (F. G. S. I.)

(Urmare din pag. I)problema subdezvoltării, eu faptul că d» de o parte există un grup re- strins de state dezvoltate, unele chiar prea dezvoltate — a căror populație este cu mult sub 1 miliard de oameni — iar de altă parte există zeci de state slab dezvoltate, reprezentind a- proape două treimi din omenire. Mulți consideră — și cred că aceasta corespunde realității — că în ultimii ani s-a accentuat decalajul dintre statele dezvoltate și cele slab dezvoltate și că se poate vorbi realmente, pe plan mondial, de o împărțire a lumii în bogați și săraci. Sigur, se poate discuta dacă această formulare este cea mai corectă din punct de vedere filozofic, dar. din punct de vedere al realității, este un adevăr incontestabil și de acest adevăr trebuie să se țină seama.Așa cum pe plan național, atunci clnd se creează bogăția la un pol si mizeria, exploatarea la alt pol trebuie să se producă o clarificare, o lichidare a acestei stări de lucruri, și pe plan internațional situația creată nu poate continua fără să producă zguduiri, fără să-și găsească căile d« soluționare.Problemele sînt Intr-adevăr complexe. Ele au fost sintetizate de țările în curs de dezvoltare în aspirația spre făurirea unei noi ordini economice internaționale. Se are in vedere în conceptul cu privire la această nouă ordine economică, în primul rînd, lichidarea politicii de inechitate, a politicii imperialiste, colonialiste si neocolonialiste. care a generat in anumite condiții istorice fenomenele negative de care am vorbit mal Înainte, realitatea subdezvoltării. P ntru realizarea noii ordini econo- e. pentru promovarea unor relații echitabile, a unei politici de dezvoltare rapidă a țărilor rămase in urmă, de egalizare relativă a nivelurilor de dezvoltare a națiunilor, de progres economico-social al tuturor popoarelor, se cer acțiuni hotărfte din partea tuturor statelor, a opiniei publice internaționale.Viața politică mondială impun®, de asemenea, crearea unui cadru cit mai corespunzător și democratic, pentru participarea tuturor națiunilor la soluționarea problemelor internaționale. Dumneavoastră, ziariștii, v-ați creat o organizație democratică. Statele au Organizația Națiunilor Unite, dar viata cere ca ea să se adapteze schimbărilor care s-au produs fn lumea de astăzi, faptului că O.N.U. numără astăzi 142 de membri. Se știe că multe state care au devenit ulterior membre ale O.N.U. nu pot juca un rol activ, corespunzător. datorită organizării nu tocmai echitabile a Organizației Națiunilor Unite. Stă de aceea la ordinea zilei problema democratizării O.N.U., a îmbunătățirii structurii și principiilor Organizației Națiunilor Unite. D« altfel. în insăși Carta O.N.U. se vorbește de existența țărilor coloniale. dependente, de faptul că unei* state au dreptul să mențină sub dependenta și tutela lor o serie de alt* țări. Sigur, aceasta era situația acum 30 de ani. Colonialismul a fost insă lichidat și este greu să mai acceptăm formulări în care se recunoaște asuprirea și dominația unui stat de către altul.Destinderea internațională reclamă In mod imperios lichidarea focarelor de încordare care mai există în lume.*
(Urmare din pag. I)s-a transformat. O fostă tară agrară a devenit o țară puternic industrializată. Nu numai țara s-a transformat, ci și oamenii. O țară balcanică necunoscută a devenit o tară puternică, cunoscută, iubită și respectată In Întreaga lume. Ieri ati avut convorbiri cu primul ministru al unui nou stat african care si-a cucerit recent independenta. Republica Capului Verde. Mîin« veți primi pe premierul unei mari țări In curs de dezvoltare — Republica Islamică Pakistan. Cum să nu înțelegem atunci prestigiul de care se bucură politica internațională pe care o promovează România socialistă 1în continuare, vorbitorul s-a referit la rolul O.I.Z.. la principiile, scopurile care călăuzesc organizația, a cărei activitate este consacrată unei mai bune cunoașteri între popoare, înțelegerii între ele. cooperării lor pașnice. Sînt toate acestea, domnule președinte, principii care ghidează și 1 ca externă a României socialis- t oi credem că pentru a salva pace... trebuie să-i combatem pe cel care tulbură pacea — imperialismul, rasismul, colonialismul : sînt. de a- semenea. principii de bază ale politicii tării dumneavoastră. Iată de ce. domnule președinte, ne simțim atît de bine la dumneavoastră.Vă mulțumim ! Mulțumim, totodată. ziariștilor români, care sînt membri fideli si activi ai organizației noastre si vrem să vă asigurăm că vom continua pe aceeași cale. U- răm României socialiste, sub conducerea dumneavoastră, să meargă din succes în succes, atît De olan intern, cît si ne olan internațional !în cuvîntul său. Mihall Zimianin, redactor-sef al ziarului ..Pravda", președintele Uniunii ziariștilor din U.R.S.S.. si-a alăturat mulțumirii* sale celor exprimate de președintele O.I.Z. pentru ospitalitatea cu care

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe secretarul național 
al Uniunii Democraților pentru Republică (U.D.R.) din Franța

(Urmare din pag. I)de păreri cu privire la unele aspect* ale situației internaționale actuale.A fost exprimată dorința de a promova raporturile de prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Democraților pentru Republică din Franța, apreciin- du-se că aceasta reprezintă un aport important la dezvoltarea bunelor relații dintre România și Franța, în folosul ambelor popoare, al înțelegerii și colaborării pe plan european și internațional. Totodată, a fost reafirmată hotărîrea comună de a extinde și adînci continuu raporturile româ- no-franceze in domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural, corespunzător posibilităților actuale 
oferite de dezvoltarea celor două 

Se eere astfel soluționată situația din Orientul Mijlociu prin realizarea unei păci juste care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, la rezolvarea aspirațiilor naționale ale poporului palestinean, la respectarea independentei și integrității tuturor țărilor din această zonă geografică. Se impune, de asemenea, să se reglementez* în mod pașnic conflictul din Cipru respectîndu-se independența acestui 6tat. asigurîndu-se condiții pentru coexistenta celor două naționalități care trăiesc pe insulă.Am menționat toate acestea pentru a demonstra cu cîte probleme de ordin politic, economic, filozofic este confruntată astăzi omenirea. Soluționarea acestor probleme, crearea noii ordini economice și politice internaționale. realizarea unei lumi mal drepte și mai bune presupun o restructurare radicală a relațiilor internaționale, o adevărată revoluție in viata politică mondială. Fără înfăptuirea acestei revoluții în relațiile internaționale în vederea așezării lor pe o bază de egalitate si echitate nu se poate vorbi de destindere, de instaurarea unei păci trainice.Am înfățișat cîteva aspecte cărora noi, în România, le acordăm o mare atenție, cîteva idei pe care le afirmăm în întreaga noastră activitate internațională. Le-am afirmat, cu prilejul unor vizite, și In multe din țările dumneavoastră. Dar aceste probleme preocupă astăzi, lntr-o măsură sau alta, toate popoarele. M-am gindit că este un moment prielnic să le evoc, întîlnindu-mă cu atîția reprezentanți ai presei. în general, eu consider că presa a jucat un rol foarte important In lupta împotriva inegalității și a adus o contribuție de seamă la succesele înregistrate de popoare, la victoria din Vietnam, la procesul securității europene, la lichidarea colonialismului în Africa. Ea joacă un rol activ In evidențierea problemelor complexe care confruntă lumea de astăzi. Pornind de aici, consider că. Intr-adevăr, presa are menirea de a pune în fața popoarelor cu toată claritatea aceste probleme așa cum se înfățișează ele ; numai în măsura In care popoarele vor înțelege realitatea, ele se vor putea uni, vor fi conștiente de necesitatea unor acțiuni solidare pentru înfăptuirea noilor relații în viața internațională.V-ați referit la unele schimbări din România. Nu știu cînd ați fost prima oară și nici ultima oară in țara noastră. în anii socialismului. România s-a transformat mult. Practic. România de azi se poate socoti în 10 Românii de acum 25 de ani din punct de vedere al venitului național, al nivelului de trai al poporului. Din punct de vedere industrial. România de astăzi produce de 30 de ori mai mult decît cea de acum 25 de ani. Desigur, toate acestea se reflectă în ,dezvojtarea generală a conștiinței,. a culturii, In nivelul de viață material și spiritual al poporului. Ne-am propus un program vast de dezvoltare. Nu sîntem încă mulțumiți cu ceea ce am realizat. Considerăm că socialismul are menirea să asigure oamenilor condiții de viață dintre cele mai bune, din toate punctele de . vedere, să creeze condiții pentru o participare activă a întregului popor la conducerea țării, a tuturor sectoarelor de activitate. De aceea am și numit programul nostru Programul făuririi societății socialiste multilate-*participants la sesiunea prezidiului acestei organizații au fost înconjurați în România, pentru condițiile create.Ne-am bucurat. Intr-adevăr, de o primire frățească, iar atmosfera în care se desfășoară lucrările întîlni- rii noastre este foarte bună. în ceea ce privește intîlnirea noastră de la București, trebuie să spun că avem în atentie probleme dintre cele mai importante care preocupă mișcarea ziariștilor democrati. Este vorba, in primul rînd, de pregătirea organizării în anul viitor a congresului organizației noastre, care va fi o manifestare jubiliară, legată de aniversarea a 30 de ani de existentă a O.I.Z. în noile condiții Istorice de azi. Organizația Internațională a Ziariștilor democrati trebuie să fie la înălțimea noilor realități, să le reflecte în activitatea sa.Sperăm că lucrările se vor încheia cu rezultate bune, cu concluzii care să permită pregătirea corespunzătoare a celui de-al VIII-Iea Congres al Organizației Internationale a Ziariștilor, ținîndu-se seama de tot ce este nou în lumea de azi.în încheiere, redactorul șef al ziarului „Pravda" și președintele Uniunii ziariștilor din U.R.S.S. a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul călduros și cele mai bune urări de succes din partea marii armate de lucrători ai presei sovietice, care numără in prezent zeci de mii de ziariști. încă o dată — a spus el —• vă mulțumim mult pentru ospitalitatea acordată, precum și pentru înalta cinste pe care ne-ati făcut-o primindu-ne astăzi IA luat, de asemenea, cuvîntul Ly Van-Sau, directorul Televiziunii din Saigon, vicepreședintele Uniunii ziariștilor patrioți și democrati din Republica Vietnamului de Sud.Este o mare onoare pentru noi — ■ spus el — lucrătorii din domeniul presei, televiziunii și radioului din Republica Vietnamului de Sud. să 

țări, în spiritul principiilor noi ale vieții internaționale, pe care ambele state le promovează aducîndu-și contribuția la aplicarea în viață a documentelor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în cadrul examinării unor probleme ale actualității politice internaționale a fost subliniat imperativul trecerii la transpunerea fn fapt a documentelor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, de a se acționa pentru continuarea și adincirea cursului spre destindere pe continentul nostru și in lume, pentru realizarea de pași concreți pe calea dezarmării, în primul rînd a celei nucleare. în timpul convorbirii s-a evidențiat necesitatea lichidării subdezvoltării, a decalajelor economice 
existente în lume, de care depinde 

ral dezvoltate. EI cuprinde toate laturile dezvoltării sociale, inclusiv afirmarea personalității umane, a umanismului nou care pune pe primul plan omul cu necesitățile lui, omul superior, stăpîn oe destinele sale, care își făurește liber viitorul pe plan național și colaborează strins cu alte popoare pentru făurirea unui viitor liber fiecărui popor.în acest sens își orientează Partidul Comunist Român, România socialistă politica pe plan național, precum si politica internațională, colaborînd strîns cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu tarile capitaliste dezvoltate — pornind de la realitățile lumii contemporane.Noi sîntem pretențioși fată de ziariști. mai cu seamă fată de cei din România, deși în unele conferințe de presă am afirmat aceleași pretenții si fată de ziariștii din alte țări. Dorim ca ei să oglindească numai realitatea, să afirme numai adevărul. să servească. într-adevăr. cauzei progresului, păcii si colaborării internaționale. La Helsinki, după cum stiti. s-a discutat mult despre condițiile de muncă si de informare ale ziariștilor. De altfel, trebuie să vă spun că ati fost singura categorie asupra căreia Conferința de la Helsinki s-a oprit. Eu mi-am permis să critic acolo faptul că s-a uitat clasa muncitoare, țărănimea, alte categorii ale intelectualității — care au probleme mai vaste si mai complexe decît ziariștii. Problemei* umanitare nu se reduc la condițiile de muncă ale ziariștilor — deși recunosc că presa ioacă un rol important și dorim să aibă condiții de lucru cît mai bune. Cred că dumneavoastră ar trebui să completați ceea ce nu s-a făcut în documentele de la Helsinki atrăgînd atenția europenilor asupra problemelor de viată si asupra libertății clasei muncitoare, țărănimii si intelectualității, asupra problemelor vitale ale tuturor oamenilor muncii. Numai asa putem vorbi de un umanism real, de o preocupare reală ca în Europa să se înfăptuiască relații cu adevărat noi. în cadrul a- cestor relații, omul. în primul rînd cel ce lucrează în domeniul producției materiale — hotărîtoare pentru progresul societății — al științei si culturii, trebuie să se bucure de toate drepturile și libertățile.Iată de ce cred că noi. oamenii politici, conducătorii de partid si de stat, putem avea anumite deziderate către presă — si anume acela de a nune toată puterea cuvîntului. ecris. vorbit sau prezentat vizual — prin intermediul televiziunii — în sluiba unei politici noi. atît ne plan national, cît si ne plan international. în sluiba bunăstării și fericirii noDoarelor. în sluiba omului, a unei politici de pace si colaborare internațională. Numai în asemenea condiții-consider că presa, prin mîllOf- cele ei. îsi va îndeplini. într-adevăr. rolul, important ne care îl are în societate. în lume.Avînd convingerea că sesiunea dumneavoastră de la București va ppne In centrul discuției tocmai problemele care preocupă astăzi _ omenirea. va analiza cum să acționeze presa pentru a contribui la unirea eforturilor popoarelor pentru solutionarea lor. vă urez să vă simțiți cit mai bine în România, urez succes reuniunii dumneavoastră. Dumneavoastră tuturor vă doresc succes în activitatea viitoare, multă sănătate si fericire 1 (Vii aplauze).
♦putem veni în România socialistă, la citeva luni după eliberarea totală a patriei noastre, pentru a participa la această sesiune a Prezidiului O.I.Z.. care are loc în frumoasa dumneavoastră capitală.Este mai ales o mare cinste pentru noi să putem veni aici și să vă prezentăm, stimate tovarășe președinte, salutările noastre respectuoase și să ascultăm binevoitoarele dumneavoastră cuvinte.Permiteti-mi ca. în numele celor care lucrează în tara mea in presă, la televiziune și radio, să exprim Partidului Comunist Român. Guvernului Republicii Socialiste România, poporului român, dumneavoastră înșivă, mult stimate tovarășe președinte, și colegilor noștri români admirația noastră profundă fată de marile schimbări, față de marile succese obținute în construcția socialistă, precum și sincera noastră recunoștință pentru ajutorul și sprijinul pe care nu ați încetat să le acordați luptei noastre. în timpul luptei noastre îndelungate și grele, acest sprijin a fost totdeauna pentru noi o sursă permanentă de entuziasm, de încurajare. Sîntem siguri că în perioada glorioasă care se deschide în fața poporului nostru vom continua — ca și în trecut — să ne bucurăm de acest ajutor și sprijin activ al României.îngăduiți-mi, încă o dată, să vă prezentăm respectuoasele noastre salutări și să vă adresăm dumneavoastră. României socialiste, cele mai bune urări de succes în edificarea socialismului.In încheierea întâlnirii a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, de caldă cordialitate.

soarta păcii, a securității, ceea ce reclamă participarea tuturor statelor la statornicirea unor relații economice echitabile, a unei noi ordini economice și politice internaționale.Partidul Comunist Român și Uniunea Democraților pentru Republică din Franța au reafirmat hotărîrea lor de a-și aduce și in viitor întreaga contribuție la edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și colaborării, in care toate națiunile să poată trăi libere și suverane, potrivit aspirațiilor și năzuințelor lor legitime, la instaurarea și respectarea in viața internațională a principiilor egalității, independenței și neamestecului în treburile interne.întrevederea a decurs într-o atmosferă prietenească, de stimă și în
țelegere.

Sesiunea Prezidiului Organizației 
internaționale a ZiariștilorLa București s-a deschis ieri sesiunea Prezidiului Organizației Internaționale a Ziariștilor (O.I.Z.).Principalul punct pe ordinea de zi a reuniunii îl constituie pregătirea Congresului Jubiliar al Organizației Internaționale a Ziariștilor, care vă avea loc în toamna anului viitor. Este analizată, de asemenea, activitatea desfășurată de Secretariatul general al O.I.Z. In perioada care a trecut de la ultima sesiune a prezidiului pină în prezent.Lucrările sesiunii sînt conduse de Jean Maurice Hermann, președintele O.I.Z. La lucrări participă vicepreședinții O.I.Z. : M. V. Zimianin. președintele Uniunii Ziariștilor Sovietici, redactor-șef al ziarului „Pravda", Ahmed Baha El-Dine, președintele Uniunii Ziariștilor Arabi. Paavo Olavi Rounaniemi, președintele Uniunii Generale a Ziariștilor din Finlanda, Harri Czepuck, președintele U- niunii Ziariștilor din R.D. Germană, Jan Mietkowski, președintele Uniunii

SOSIREA SECRETARM GENERAI Al PART1DM
LIBERTĂȚII DIN SRI LANKAMarți dimineață a sosit la București S. K. Karundasa Suriarachchi, secretar general al Partidului Libertății din Sri Lanka, ministru, care, la invitația C.C. al P.C.R., va face o vizită de prietenie în țara noastră.La aeroport, oaspetele a fost în-

PREȘEDINTELE COMISIEI DE STAT A PLANIFICĂRII 
DIN MONGOLIA A SOSIT IN CAPITALĂMarti a sosit In Capitală Duma- ghiin Sodnam. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comisiei de Stat a Planificării din Republica Populară Mongolă.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Mihai Marinescu.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Nicolae Giosan, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Adunării Poporului din Republica Arabă Egipt, Sayed Marei, cu prilejul realegerii sale în această funcție.

★La Invitația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. a sosit in tara noastră. într-o vizită de documentare si schimb de experiență, o delegație a Federației naționale a asociațiilor producătorilor agricoli — FEDEAGRO — din Venezuela, condusă de Anibal Santeliz, președintele federației.
★Delegația Partidului Comunist Român. condusă de tovarășul Maxim Berghianu. membru al C.C. al P.C.R., ministrul aprovizionării tehnico-ma- teriale si controlului gospodăririi fondurilor fixe, care a participat la lucrările celui de-al VI-lea Congres ăl Partidului Democratic din Coasta de Fildes, s-a înapoiat în Capitală.La sosire, delegația a fost salutată de tovarășul Nicolae Mănescu. membru al C.C. al P.C.R.. ministrul energiei electrice, de activiști de partid.Marți și-a închis porțile „Tehno- expo ’75". manifestare tehnică internațională care a reunit peste 350 de firme din 21 de țări.
♦Marți după-amiază a sosit In Capitală o delegație economică din Norvegia, condusă de Gunnar Rog- stad, președintele Consiliului norvegian de export, care face o vizită în țara noastră la invitația Camerei de Comerț și Industrie.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, de alte persoane oficiale.
★Prof. A. Ch. Kiss, de la Universitatea de științe-'politice, juridice și sociale de la Strassbourg, a făcut o expunere la A.D.I.R.I., cu tema : „Principiile generale ale protecției internaționale a mediului înconjurător".
★Cu sprijinul Centrului de studiu șl cercetări de istorie si teorie militară, la Casa centrală a armatei din București s-a desfășurat o sesiune de comunicări ne tema : „Doctrina militară a României socialiste".La Casa armatei din CIuj-Napoca a fost organizată o expoziție de carte intitulată „Fapte de neuitat", in cadrul căreia au fost expuse lucrări memorialistice și literare inspirate din lupta unităților si marilor unități De frontul antihitlerist. (Agerpres)

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Cum deschidem adolescentei 

ușa maturității ?
10.40 Vetre folclorice.
11,00 Teatru scurt : „Noapte fier

binte".
11.45 Imagini din țară.

în jurul orei 12,30, transmi
siune directă : ceremonia so
sirii președintelui Partidului 
Poporului din Pakistan, prim- 
ministru al Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 

15,00 Fotbal : Dinamo—Rapid (di
vizia A).

16,50 Anotimpul tinereții — muzică 
ușoară.

17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă 

recomandăm...
17.20 La volan.
17.30 Ateneu popular TV.
18,15 Tragerea Pronoexpres.
18,25 Afirmații în bronz și piatră. 
18,55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Telecinemateca. Ciclul „Un 

mare regizor" : Jerzy Passen- 
dorfer. Filmul artistic „încre
dere" — premieră TV. Pro
ducție a studiourilor polo
neze.

31.45 Un disc pe 625 Unit 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 Studio ’75.
20.20 Preferințele dv. muzicale sînt 

și preferințele noastre.
îl,10 Telerama. „Televiziunea fi 

viitorul".
21.40 Roman-foileton t „Familia 

Thibault".

Ziariștilor Polonezi. Participă, de a- semenea, Gheorghi Bokov, președintele Comisiei sociale a O.I.Z., președintele Uniunii Ziariștilor Bulgari, redactor-șef al ziarului „Rabotnices- ko Delo", Nestor Ignat, președintele Comisiei profesionale a O.I.Z., președintele Uniunii Ziariștilor din România, Jiri Kubka, secretar general al O.I.Z., precum și alți membri ai prezidiului reprezentind organizații de ziariști din America Latină, Africa și Asia.După cuvîntul inaugural rostit de președintele Jean Maurice Hermann, participanții la lucrări au fost salutați, în numele ziariștilor din țara noastră, de tovarășul Nestor Ignat.La deschiderea lucrărilor au fost prezenți Constantin Oancea. adjunct al ministrului afacerilor externe, Ilie Voicu, prim-adjunct al ministrului turismului, redactori șefi ai ziarelor centrale, directori ai Radioteleviziu- nii și Agerpres. (Agerpres)

tîmpinat de tovarășii Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

vicenrim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost de fată Giambyn Niamma. ambasadorul R. P. Mongole la București.
(Agerpres)

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA 

S-a încheiat 
insămințarea griuluiîn județul Suceava s-a încheiat marți, 21 octombrie, insămințarea griului pe întreaga suprafață prevăzută, de peste 35 mii hectare.Anunțînd acest succes intr-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de Biroul Comitetului județean Suceava al P.C.R., se arată : însuflețiți de îndemnurile dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general, de măsurile stabilite Ia Consfătuirea de lucru de la Comitetul Central din ziua de 17 octombrie, vă asigurăm că vom mobiliza în continuare toate forțele pentru încheierea, în următoarele zile, a recoltării sfeclei de zahăr și legumelor, livrarea la fondul central al statului a produselor agroalimen- tare și pentru a pune, de pe acum, baze temeinice recoltei din 1976.-’UB A s:i

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ASEARĂ, LA HOCHEI

Derbiul a revenit dinamoviștilorUltimul cuplaj al primului tur din campionatul de hochei pe gheață al seniorilor a fost dominat de tradiționalul derbi Dinamo — Steaua. Cele două cunoscute și reputate formații, ale căror întîlniri directe au fost în ultimii ani decisive pentru cucerirea locului întîi în competițiile respective, s-au arătat aseară în foarte bună dispoziție de joc. Faptul i-a bucurat, desigur, pe specialiști (e vorba doar de „furnizoarele" lotului reprezentativ, aflat în pregătire pentru „mondiale"), dar mai ales pe spectatori, pe inflăcăratii lor suporteri. în bună parte, meciul de aseară dintre Dinamo si Steaua a avut o desfășurare similară (mai intii prin evoluția scorului) cu cea din derbiul- eoilog al „Cupei României". Dina- movistii t- aseară au condus cu 3—0 si au fost egalați — n-au măi comis însă greșeala de a capota tocmai în
Relații prietenești cu o largă perspectivăConvorbiri cordiale, desfășurate sub semnul prieteniei și înțelegerii, rezultate fructuoase pentru ambele țări și popoare — aceasta ar fi, exprimată sintetic, concluzia vizitei făcute în țara noastră de primul ministru al Republicii Capului Verde, Pedro Pires. Consemnat^ în Comunicatul comun publicat ieri, aceste rezultate apar ca o succesiune firească, logică a întregii evoluții de pină acum a relațiilor reciproce dintre poporul român și poporul Insulelor Capului Verde.Așa cum e cunoscut, poporul român, animat de profunde sentimente internaționaliste, si-a manifestat neabătut simpatia si solidaritatea militantă cu lupta dusă de popoarele subjugate pentru lichidarea colonialismului și neocolonialismului, pentru libertate și independență națională, pentru afirmarea deplină a dreptului de a-și hotărî singure propriile destine. în acest spirit, România socialistă a acordat încă de la început un larg sprijin — politic și diplomatic, moral și material — luptei de eliberare națională a popoarelor din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, a căror victorie definitivă — încununată prin proclamarea independenței celor două state, în condițiile doborîrii regimului fascist din Portugalia — a fost salutată cu vie satisfacție de poporul nostru. Sentimentele de simpatie și solidaritate reciprocă dintre popoarele noastre și-au găsit o semnificativă expresie în relațiile de prietenie și colaborare trainică ce s-au închegat și dezvoltat între Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.).O importanță determinantă pentru dezvoltarea acestor relații pe o treaptă superioară, pentru adincirea raporturilor de prietenie dintre partidele și popoarele noastre, dintre România socialistă și Republica Capului Verde au avut contactele, intîlnirile și convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducătorii P.A.I.G.C. — cu regretatul Amilcar 

Cabrai, fondatorul acestui partid, cu 

între 12 și 21 octombrie 1975, o delegație a Federației Generale a Sindicatelor din Irak — F.G.S.I. — condusă de Mohamed AyesW, președinte, a efectuat o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră.Delegația F.G.S.I. a avut convorbiri la Consiliul Central al U.G.S.R., a vizitat întreprinderea de mașini grele din București, întreprinderea textilă „Argeșana" din Pitești, uzinele „1 Mai" Ploiești, obiective social-cul- turale și de interes turistic, a purtat discuții cu muncitori, cadre de conducere și activiști sindicali din unitățile și întreprinderile vizitate.Convorbirile, purtate într-o atmosferă prietenească, de înțelegere.
Deschiderea unei expoziții de pictură

și graficăMarți s-a deschis Ia București o expoziție de pictură și grafică apar- tinînd artistului pakistanez Sade- quain. Organizată în sala Ateneului Român de către Consiliul Culturii șl Educației Socialiste, expoziția constituie un act de cultură semnificativ pentru stima si prețuirea reciprocă ce caracterizează relațiile dintre cele două țări. Creația artistului oaspete este reprezentativă pentru aria vastă de preocupări a artei pakistaneze contemporane, pentru modul în care sînt valorificate, într-o viziune modernă, de o puternică expresivitate si forță emoțională, tradițiile acesteia.La festivitate. Dumitru Ghise. vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a rostit o alocuțiune. în care a relevat cu satisfacție conlucrarea rodnică, pe toate planurile, intre România și Pakistan.
Manifestare consacrată împlinirii a 30 de ani 

de la crearea Organizației Națiunilor UniteLa 24 octombrie se împlinesc 30 de ani de Ia crearea Organizației Națiunilor Unite. Ciclul manifestărilor din București prilejuite de acest e- veniment a fost inaugurat marți dimineață, printr-o întilnire a lui Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare ai O.N.U. pentru România, cu pionierii din sectorul 2. Cu acest prilej, directorul Centrului de informare al O.N.U. a vorbit despre rolul O.N.U. în destinderea relațiilor internaționale, iar Mamina Miralena, secretar executiv al Comitetului național român pentru U.N.I.C.E.F., a prezentat pionierilor principalele sar-
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 octombrie. In țară : Vremea 
continuă să se amelioreze ușor. Cerul 
va fi temporar noros. La începutul in
tervalului vor cădea burnițe și ploi

finalul jocului. Dimpotrivă, au găsit resurse fizice si calmul necesar pentru ca. la 3—3. să reia lupta cu si mai multă hotărire. Ei au înscris încă două goluri și au cîștigat merituos (5—3), consolidîndu-și poziția de lideri ai clasamentului după trei etape. Au marcat în ordine : pentru Dinamo — Bandas, Pană. Tureanu, Costea și Sgîncă ; pentru Steaua — Hălăucă (de două ori) și Nistor.în deschidere, celelalte două componente ale seriei A a campionatului (Dunărea Galați și Sport Club Miercurea Ciuc) au furnizat un meci extrem de disputat, încheiat cu victoria, mai puțin așteptată, a hocheiș- tilor gălățeni : 5—4 (3—2, 1—2, 1—0).Turul doi al campionatului va avea loc la Miercurea Ciuc, peste cîteva zile (26—29 octombrie).

tovarășul Aristides Pereira, actualul secretar general al P.A.I.G.C.Desfășurată sub asemenea auspicii, vizita primului ministru Pedro Pires s-a dovedit fructuoasă în rezultate și semnificații. Momentul ei esențial l-a constituit primirea oaspetelui de către președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. întrevederea și convorbirile ce au avut loc cu acest prilej au dat glas dorinței și hotărîrii ambelor țări și popoare de a întări și pe mai departe
La încheierea vizitei 
primului ministru al 

Republicii Capului Verde 

legăturile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre ele și, totodată, de a milita, împreună cu toate forțele revoluționare, progresiste, democratice, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru triumful idealurilor de libertate și progres, de pace și prietenie dintre popoare.în același spirit s-au desfășurat convorbirile oficiale ale oaspetelui cu primul ministru al guvernului român, Manea Mănescu, în cursul cărora au fost identificate multiple posibilități pentru dezvoltarea și diversificarea colaborării economice, convenindu-se un șir de acțiuni de cooperare în diferite domenii — în agricultură, prospecțiuni geologice, dezvoltarea industrială, schimburile comerciale, legăturile culturale. Practic. se poate spune că legăturilor prietenești existente pină acum li se va adăuga o temelie economică, tot mai largă, spre binele ambelor țări și popoare, în conformitate cu interesele și năzuințele comune de progres și prosperitate.Așa cum a reieșit în cursul dialogului de la București, voința comună de a dezvolta relațiile bilaterale își 
găsește un semnificativ echivalent In 

au reliefat dorința reciprocă de a Intensifica și diversifica în viitor relațiile de prietenie și cooperare, fiind semnat în acest scop un protocol de colaborare între U.G.S.R. și F.G.S.I, pe anul 1976.
★Marți dimineața, delegația Irakiană a plecat spre Bagdad, La plecare, oaspeții au fost salutați de tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., de membri ai Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R.A fost prezent ambasadorul Republicii Irak la București, Ahmad Hussein Al-Samarrai.

pakistanezăîn continuare a luat cuvîntul artistul pakistanez Sadequain, care a mulțumit autorităților române pentru organizarea expoziției sale.La vernisaj au participat Brăduț Covaliu, președintele Uniunii artiștilor plastici. Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa. Ioan Botar, secretar general al I.R.R.C.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, personalități ale vieții culturale bucureștene, precum și Lucian Petrescu, ambasadorul României în Republica Islamică Pakistan.Erau, de asemenea, prezent! S. A. Moid, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în tara noastră, membri ai corpului diplomatic. (Agerpres).

cini și modalități de acțiune ale Organizației Națiunilor Unite. în continuare, oaspeții au vizitat expoziția de desene ale pionierilor din cadrul cercului de pictură intitulat „Copiii lumii — viitorul națiunilor unite", care cuprinde peste 40 de lucrări inspirate din lupta unită pentru pac* a copiilor din lumea întreagă.Formația artistică a Casei pionierilor din sectorul 2 — prezentă la galele U.N.I.C.E.F. de la Haga și București — a prezentat, în încheiere, un program de cîntece și jocuri.(Agerpres)
slabe. Vtnt slab pină la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse In
tre 2 și 12 grade, izolat mal coborite In 
depresiunile intramontane, Iar maxi
mele între 7 șl 17 grade, mal ridicate 
In sud. Dimineața și seara se va pro
duce ceață, fn București : Vremea va 
continua să se amelioreze ușor și trep
tat. In prima zi, burniță șl ploaie sla
bă. Vint slab pină la potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă. Dimineața șl sea
ra, ceață. '■

CAMPIONATELE DE BOX
Primii semifinaliștiîn prima gală de marți a campionatelor naționale de box s-au disputat o serie de meciuri importante in limitele categoriei cocoș. Aurel Dumitrescu (Steaua), fost campion european, l-a întrecut, prin a- bandon, pe brăileanul C. Voinescu, iar Toni Mircea (B.C. Galați) a cîștigat, tot prin abandon. în fața lui S. Neacșu (Tulcea).în gala de aseară a sferturilor de finală, cel mai spectaculos meci s-a disputat în limitele categoriei mij- locie-mică. între Victor Silberman (Rapid) și Vasile Didea (Dinamo). După ce avantajul a alternat, ambii pugiliști fiind numărați în cursul partidei, Silberman și-a adjudecat victoria la. puncte. La aceeași categorie, I. Miron (Tg. Mureș) a cîștigat intîlnirea cu Costel Ciochină (Steaua). Alex. Tîrboi (Constanta) a dispus la puncte de Șt. Stroe (Metalul).

părerile convergente manifestate de cele două țări față de un șir de probleme ale vieții internaționale. Exa- minînd profundele mutații înnoitoare ce au loc în viața internațională, cele două părți au reliefat faptul că, în zilele noastre, soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane impune participarea activă, a- portul constructiv al tuturor țărilor, în primul rînd al celor mici și mijlocii, al statelor în curs de dezvoltare, al țărilor nealiniate.Una din aceste probleme, a cărei rezolvare constituie o necesitate stringentă, o condiție a însăși salvgardării păcii și securității în lume, este eliminarea subdezvoltării. în cursul convorbirilor, oaspetele a exprimat înalta apreciere a Republicii Capului Verde față de poziția consecventă a României în această problemă cardinală a contemporaneității, față de contribuția remarcabilă a președintelui Nicolae Ceaușescu, fată de eforturile consacrate instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale.Turul de orizont asupra vieții internaționale a relevat opinii comune cu privire la un șir de evenimente și probleme, ca, de pildă, însemnătatea victoriei popoarelor africane asupra colonialismului portughez ; necesitatea intensificării luptei pentru abolirea politicii de discriminare rasială și apartheid ; importanta încheierii cu succes a Conferinței general-euro- pene pentru securitate și cooperare ; necesitatea realizării unei păci juste și trainice în Orientul Mijlociu și altele.Prin ambianța de stimă și prietenie In care au avut loc, prin rezultatele pozitive consemnate la încheierea lor, prin înțelegerile realizate, convorbirile prilejuite de vizita primului ministru Pedro Pires se înscriu ca un nou aport la întărirea bunelor relații dintre România și Republica Capului Verde, a conlucrării lor p* diverse planuri, în interesul ambelor popoare, în numele păcii și înțelegerii internaționale.
B. STOIAN
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„O. N. U. trebuie să-și sporească BERLIN

Nicolae Ceaușescu
vitalitatea“ Congresul mondial DE PRETUTINDENI

i

Mesaje ale secretarului general și președintelui actualei sesiuni 
cu ocazia „Zilei Națiunilor Unite"

al femeilor

televiziunii pakistaneze și agenției Associated
Press din Pakistan

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit la 16 octombrie pe Habibullah Farooqui, șef 
al redacției de știri externe a Televiziunii pakistaneze, și Hasan 
Akhtar Gardezi, redactor-șef al agenției Associated Press din Pa
kistan, cărora le-a acordat următorul interviu:ÎNTREBARE : România a 

înregistrat progrese economice 
rapide in ultimii zece ani. Care 
sint căile prin care România a 
obținut aceste rezultate ?RĂSPUNS : într-adevăr, în anii construcției socialiste — și îndeosebi în ultimii 10 ani — România a înregistrat progrese mari pe calea dezvoltării economico-sociale. Voi menționa creșterea produsului social, în acești 10 ani, de 2,6 ori, într-un ritm anual de peste 10 la sută, sporirea venitului național, de asemenea, de circa 2,6 ori, tot într-un ritm de peste 10 la sută, precum și creșterea producției industriale de 3.3 ori, într-un ritm de aproape 13 Ia sută anual. în ce privește agricultura — care a constituit și constituie o preocupare permanehtă a statului nostru socialist — a cunoscut și ea un progres important, producția agricolă crescînd, în ultimii 10 ani, de 1,8 ori, într-un ritm de peste 6 la sută.Ca urmare a tuturor acestor realizări flobîndite în dezvoltarea economiei naționale, s-au înregistrat progrese și în celelalte sectoare ; a sporit contribuția științei și culturii la dezvoltarea generală a societății. îndeosebi s-au Înregistrat progrese însemnate în creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului.Aceste realizări au putut fi obținute în primul rînd datorită existenței ortnduirii socialiste, care a permis concentrarea mijloacelor materiale și umane în direcțiile hotărîtoare ale dezvoltării societății, precum și faptului că Partidul Comunist Român se călăuzește ferm de adevărurile și legile generale ale dezvoltării economico-sociale, ținînd însă seama de realitățile istorice, sociale și naționale ale României.Trebuie însă să menționez că toate aceste realizări se datoresc muncii intense desfășurate de clasa muncitoare, de țărănime, de intelectualitate, de întregul popor, care, fiind stăpîn pe destinele sale, făurindu-și viața în mod liber, independent, face totul pentru a lichida în cel mai scurt timp rămînerea în urmă pe care a moștenit-o din trecut, pentru a făuri o societate socialistă multilateral dezvoltată, care să asigure o viață demnă pentru fiecare cetățean, să creeze condiții materiale pentru progresul permanent calea socialismului, cit și firmarea independenței și tății statului nostru.

Apreciind pozitiv încheierea cu succes a Conferinței general-euro- pene, considerăm că aceasta nu a constituit decit o primă etapă, că după semnarea documentelor începe etapa hotărîtoare pentru transpunerea în viață a hotărîrilor din documentele semnate Ia Helsinki. Avem în vedere faptul că trebuie să se acționeze cu fermitate pentru aplicarea în viață a principiilor consemnate în documentele de la Helsinki, de egalitate, de respect reciproc, de renunțare la forță și la amenințarea cu forța.Avem, cesitatea nomice, le, dar în mod deosebit avem in vedere necesitatea unor măsuri de ordin militar de a se completa, cum se spune deseori, destinderea politică cu o destindere militară. Aceasta ar însemna trecerea la măsuri hotă- rite de reducere a armamentelor și a trupelor, de desființare a bazelor militare străine, retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state și, în perspectivă, desființarea blocurilor militare opuse din Europa — mă gîndesc atît la N.A.T.O.,_cît și la Pactul de Ia Varșovia, vor deschide realmente noi de Europa fluență și păcii

de asemenea, în vedere ne- unei largi colaborări eco- tehnico-științifice, cultura-

Toate acestea perspective continuare a destinderii în și vor putea exercita o in- pozitivă pe calea destinderii în întreaga lume.ÎNTREBARE : România a pro
pus transformarea Balcanilor 
intr-o „zonă denuclearizată- și a 
cooperării". Au fost înregistrate 
progrese spre atingerea acestui 
obiectiv 7

pe pentru a- suverani-
tint liniileÎNTREBARE : Care _____

directoare ale politicii externe a 
României ?RĂSPUNS : în relațiile sale internaționale, România pornește de la realitățile lumii contemporane, de la existența statelor cu orînduiri sociale diferite — și, deci, acționează ferm pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările, fără deosebire de o- rînduire socială. Desigur, punem pe primul plan relațiile cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, dar acționăm și pentru promovarea relațiilor cu țările capitaliste dezvoltate. La baza tuturor relațiilor noastre internaționale așezăm ferm principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la în rli de le,

RĂSPUNS : România a acționat și acționează consecvent pentru realizarea unei colaborări trainice între toate statele din Balcani, pentru transformarea acestei zone într-o zonă fără arme atomice care să permită popoarelor să-și concentreze forțele în direcția dezvoltării economice și sociale, înscriind aceste preocupări în cadrul politicii generale de pace și securitate în Europa și în întreaga lume. S-ar putea spune că s-au înregistrat unele progrese în direcția aceasta. Funcționează o serie de organisme înterbalcanice în domeniile științei, culturii, al cercetării, al sportului, iar recent s-au inițiat acțiuni și se depun eforturi pentru a se ajunge la realizarea unei consfătuiri pe probleme economice, urmărindu-se punerea bazelor unei colaborări multilaterale economice. tehnico-științifice, culturale în Balcani. Toate acestea deschid perspectiva de a se acționa în continuate și în direcția realizării obiectivului de a transforma Balcanii zonă denuclearizată a păcii și borării. într-o cola-
vedeÎNTREBARE: Cum

România realizarea unei noi or
dini economice internaționale și 
ce semnificație acordați lucrări
lor recent încheiatei sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite ? 
In acest context, care sint — 
după părerea dumneavoastră — 
problemele cu care se confruntă 
lumea a treia și cum vedeți re
zolvarea lor 7forță și la amenințarea cu forța raporturile dintre state, respectă- stricte a dreptului fiecărui popor a fi stăpîn pe bogățiile naționa- de a-și făuri viața corespunzător năzuințelor și voinței sale. Potrivit hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, promovăm o politică fermă de pace și colaborare internațională, considerînd că ntimai în condiții de pace și colaborare internațională orice popor — deci și poporul român — își poate concentra forțele în direcția dezvoltării economice și sociale, își poate bunăstarea materială și spirituală.asiguraÎNTREBARE : Ce efecte cre

deți că va avea aplicarea pre
vederilor Actului final al Confe
rinței de la Helsinki pentru pro
cesul destinderii in Europa și in 
lume 7RĂSPUNS : România a militat activ pentru succesul Conferinței europene, pornind de la necesitatea așezării relațiilor dintre statele acestui continent pe ’principii noi. a creării unor condiții care să permită o largă colaborare, fără nici o discriminare, în toate domeniile de activitate, să deschidă perspectivele unei păci trainice în Europa și în întreaga lume. Apreciem conferința ca un succes în această direcție : considerăm că ea s-a putut desfășura cu rezultate bune datorită marilor schimbări care s-au produs în lume, în raportul mondial de forțe, ca urmare a afirmării cu tot mai multă putere a voinței popoarelor de a pune capăt cu desăvîrșire vechii politici Imperialiste, colonialiste și neo- ’ colonialiste, de a realiza relații noi.

RĂSPUNS : Fiind țară socialistă în curs de dezvoltare, România acordă o atenție deosebită problemelor lichidării subdezvoltării — care constituie rezultatul (nemijlocit al politicii vechi imperialiste, colonialiste și neocolonialiste — realizării unor relații noi care să permită înaintarea mai rapidă pe calea lichidării subdezvoltării, progresul economico- social al tuturor popoarelor din țările slab dezvoltate.Pornind de la aceste considerente, România se pronunță ferm pentru înfăptuirea unei noi ordini economice internaționale, și, desigur, implicit a unei noi ordini politice internaționale, pentru că relațiile hoi de echitate, de egalitate se cer realizate nu numai în domeniul economic, dar și în celelalte domenii de activitate.Ținînd seama de problemele complexe ale situației economice mondiale, de crika economică actuală, considerăm că realizarea unei noi ordini economice internaționale trebuie să ducă rapid la lichidarea vechilor relații de inechitate, să asigure o dezvoltare rațională a forțejor de producție în toate statele, să creeze condiții pentru o valorificare corespunzătoare a materiilor prime, dar și pentru un raport corespunzător între prețul materiilor prime și prețul produselor industrializate.In general, după părerea mea, noua ordine economică trebuie să creeze condiții tuturor statelor pentru o conlucrare echitabilă, pe principiul egalității, să favorizeze lichidarea subdezvoltării, egalizarea relativă a nivelului lor de dezvoltare, accesul tuturor țărilor în condiții se la cuceririle contemporane — condițiiștiinței avantaj oa- și tehnicii esențiale
Președintele Mao Tzedun■ primit, marți, pe Henry Kissinger, secretarul de stat al S.U.A., precum și pe alți reprezentanți americani. Convorbirea care a avut loc cu acest prilej a inclus un larg cerc de probleme — relatează agenția China Nouă. La întrevedere au fost pre- zenți Den Siao-pin, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Ciao Kuan-hua. ministrul chinez al afacerilor externe.în aceeași zi, vicepremierul Den Siao-pin și ministrul de externe al R. P. Chineze, Ciao Kuan-hua, au continuat, la Pekin, convorbirile cu Henry Kissinger.
Italia și Canadaau pentru o nouă perioadă de cinci ani, acordul de cooperare în domeniul e- nergiei nucleare.

pentru progresul viitor al forțelor de producție, pentru stabilitatea economică, pentru pace, destindere și colaborare internațională.Trebuie să se înțeleagă bine că a- tît timp cît nu se va lichida împărțirea lumii în țări sărace și bogate, cit va dăinui la un pol un număr restrîns de state dezvoltate, bogate, și la alt pol marea majoritate a statelor sărace, subdezvoltate, este greu de vorbit de o destindere reală, de o politică reală de pace. De aceea, realizarea noii ordini economice internaționale este strîns legată de politica generală de destindere și de pace în întreaga lume.în acest sens, considerăm că sesiunea extraordinară a- Adunării Generale a Organizației Națiunilor U- nite. care a adoptat unele rezoluții bune — dacă acestea vor fi transpuse în viață — va deschide perspective noi pentru soluționarea problemelor economice complexe, va avea un rol important în trecerea la înfăptuirea noii ordini economice internaționale.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — De la începuturile modeste ale activității sale, în urmă cu trei decenii. Organizația Națiunilor Unite a crescut, ajungînd, astăzi, un instrument cvasiuniversal în eforturile pentru crearea unei lumi mai bune pentru toți — arată secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, în mesajul dat publicității la New York cu ocazia zilei de 24 octombrie — „Ziua Națiunilor Unite".Reafirmind necesitatea înfăptuirii unor măsuri practice deKurt Waldheim relevă că, ____ _lume în care persistă încordarea și pericolele unor conflicte, se impune cu stringență stoparea producției și acumulării unor stocuri masive de mijloace de distrugere, în scopul salvgardării păcii internaționale, între obiectivele fundamentale ale organizației pentru perioada care urmează, secretarul general al O.N.U. menționează lichidarea sărăciei cu care sînt confruntare încă numeroase popoare, a foametei, subnutriției și analfabetismului. „Dacă vrem ca toate popoarele să împartă echitabil

avantajele de care dispune omenirea, trebuie să folosim tehnologiile și resursele de care dispunem pentru a construi o nouă ordine ternațională“ — arată neral al O.N.U. economici in- secretarul ge-

dezarmare, într-o
NAȚIUNILE UNITE— în mesajul publicat cu ocazia „Zilei Națiunilor Unite", președintele celei de-a XXX-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Gaston Thorn, subliniază că Organizația Națiunilor Unite, întemeindu-se pe experiența celor trei decenii de activitate, trebuie să-și sporească vitalitatea, pentru a fi la nivelul noilor dimensiuni ale problemelor internaționale. Relevînd, în continuare, marile schimbări înnoitoare intervenite în structura relațiilor internaționale, Gaston Thorn subliniază că în etapa actuală sarcina O.N.U. este de a se adapta la noile realități din lume si că obiective prioritare ale organizației trebuie să devină lupta împotriva foametei, injustiției, ignoranței și discriminărilor față de oameni popoare.

21 (Agerpres). publicat cu Unite",

BERLIN tul nostru mondial al international tinuat. in comisii de lucru. Tovarășa Lina Ciobanu. președinta Consiliului National al Femeilor din tara noastră, conducătoarea delegației acestui consiliu la congres, a fost aleasă vicepreședintă a comisiei ..Femeia si dezvoltarea — contribuție la viata socială. la independenta politică si e- conomică a tării sale, la democratizare si progres social".

21 — Coresponden-transmite : Congresul femeilor .pentru Anul al femeii și-a con- marti, la Berlin, lucrările

VARȘOVIA

In pregătirea Congresului
al Vll-lea al P.M.U.P.

Și
În comitetele Adunării Generale

ÎNTREBARE : Este cunoscut 
că România întreține bune relații 
cu toate țările din Orientul Mijr 
lociu. Ce rol poate să joace tara 
dumneavoastră in soluționarea 
conflictului din această zonă, in 
contextul eforturilor mai .largi 
pentru o pace justă și durabilă 
in Orientul Mijlociu ?RĂSPUNS : România s-a pronunțat și se pronunță ferm pentru realizarea unei păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu. Considerăm că realizarea acestei păci corespunde intereselor tuturor statelor din această zonă, dar și intereselor celorlalte state din Mediterana, din Europa, care sînt strîns legate de Orientul Mijlociu, cît și intereselor tuturor statelor lumii.Pentru realizarea unei păci drepte și trainice considerăm că se impune retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, precum și soluționarea problemei poporului palestinean în conformitate cu năzuințele sale naționale, inclusiv constituirea unui stat palestinean independent.După părerea noastră, în actualele împrejurări internaționale, calea sigură pentru realizarea păcii in O- rientul Mijlociu o constituie calea pașnică, a activității politice. De a- ceea am salutat dezangajarea din 1974 dintre Egipt și Israel, urmată de cea dintre Siria și Israel ; apreciem, de asemenea, actualul Acord dintre Egipt și Israel ca un nou pas în direcția realizării păcii în Orientul Mijlociu.Desigur, ținînd seama de problemele complexe care continuă să persiste, se impune o intensificare a activității politico-diplomatice pentru a se determina o soluționare cit mai rapidă a conflictului din Orientul Mijlociu. în acest sens, România a acționat și va acționa și în continuare în relațiile sale cu toate statele din zonă și din lume, considerînd că este în interesul și de datoria tuturor popoarelor să facă totul pentru realizarea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). Luind cuvîntul în Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale, care dezbate raportul Comisiei de Drept Internațional (C.D.I.), reprezentantul român Teodor Me- lescanu, 1 care a vorbit despre a- portul juriștilor la eforturile vizînd edificarea unei noi ordini economice internaționale, a apreciat elaborarea de către C.D.I a proiectelor de articole referitoare la clauza națiunii celei mai favorizate drept o contribuție valoroasă a factorului Juridic la procesul dezvoltării cooperării pe plan economic și a insistat asupra necesității codificării normelor care reglementează tratamentul rențial ce trebuie țărilor în curs de cheiere. delegatul că juriștii trebuieo contribuție importantă la realiza-
prefe- să fie acordat dezvoltare. în în- român a subliniat și pot să-și aducă

ÎNTREBARE : Relațiile pakis- 
tano-române au făcut progrese 
însemnate in ultimii ani. Vizita 
dumneavoastră in Pakistan a 
constituit un moment deosebit in 
dezvoltarea legăturilor apropiate 
și prietenești dintre Pakistan și 
România. Ce posibilități întreve
deți pentru întărirea continuă a 
relațiilor dintre cele două țări 7RĂSPUNS : Aș dori să menționez cu multă satisfacție dezvoltarea continuă a relațiilor dintre România și Pakistan în toate domeniile de activitate.într-adevăr, am vizitat Pakistanul, aș putea spune de două ori. ținind seama și de scurta vizită din primăvara acestui an. Am avut convorbiri asupra multor probleme cu premierul Bhutto. Așteptăm cu multă plăcere vizita sa in România, care urmează să aibă loc in curind. Dorim să continuăm schimbul de păreri atît asupra colaborării bilaterale, cît și asupra unor probleme internaționale de interes comun.Sper că această vizită va marca un nou moment în relațiile dintre țările noastre.Ținind seama de preocupările ambelor țări în direcția dezvoltării economice și sociale, apreciez că există perspective bune pentru o extindere mai rapidă și mai substanțială a raporturilor economice, atît a schimburilor economice propriu-zise. cit mai cu seamă a cooperării în producție în diferite domenii.Sînt, de asemenea, convins că țările noastre vor conlucra strîns și pe plan internațional, în direcția realizării noii ordini economice internaționale. a accentuării cursului spre destindere, în direcția păcii și colaborării internaționale.ÎNTREBARE : Dacă domnul 
președinte ar dori să transmită 
un mesaj poporului pakistanez ?RĂSPUNS : Aș dori să folosesc acest prilej pentru a ura poporului prieten pakistanez succese tot mai mari în dezvoltarea sa economică, socială, bunăstare și fericire !

rea unei noi ordini economice politice internaționale.în cadrul dezbaterilor din Comitetul politic special al Adunării Generale, reprezentantul Libiei, luînd cuvîntul în numele Ligii arabe, a calificat apartheidul drept o crimă împotriva umanității și brutală a principiilor înscrise în Carta O.N.U.La rîndul său. delegatul Guineei a arătat în cuvîntul său că regimul sud-african refuză să elibereze deținuții politici din această țară, să renunțe la politica anacronică de discriminări rasiale. .Politica de apartheid a regimului sud-african a fost condamnată și în discursurile rostite în comitet de reprezentanții Australiei, R. D. Ger- Marocului, și ai altormane, Mozambicului, Ucrainei, Sierrei Leone țări.
Declarația solemnă comună a României și Siriei

ca document oficial al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 21 — Corespondentul Agerpres transmite : De- . clarația solemnă comună a Republicii Socialiste România și a Republicii Arabe Siriene, semnată la 7 septembrie 1974, la București, de președintele Nicolae Ceaușescu și de președintele Hafez El-Assad, cu prilejul
Manifestări consacrate 
Zilei Româneîn diferite țări au continuat manifestările consacrate Zilei Armatei Republicii Socialiste România. La Havana și Praga, atașații militari români au organizat gale de filme, înfățișînd momente din participarea armatei române la războiul antihitlerist, din viața și activitatea de azi a militarilor români. Au luat parte generali și ofițeri superiori din țările- gazdă, alte persoane oficiale. Atașatul militar al României la Budapesta s-a întîlnit cu militari din garnizoana Jaszbereny, în fața cărora a vorbit despre semnificația zilei sărbătorite. (Agerpres)
Președintele Portugaliei 

i-a primit pe secretarii 
generalizai partidelor 
comunist și socialistLISABONA 21 (Agerpres). — Președintele Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, a primit, marți, într-o audiență comună, pe secretarii generali ai partidelor comunist și socialist, Alvaro Cunhal și, respectiv, Mario Soares. Un purtător de cuvînt o- ficial, citat de agenția ANOP, a a- firmat că obiectivul reuniunii îl constituie o discuție deschisă între cele două părți. Presa de seară a apreciat această reuniune ca urmărind ..destinderea climatului politic în țară".

Sifuatia din LibanBEIRUT 21 (Agerpres). — Postul de radio Beirut a anuntat că marți străzile din cel puțin nouă zone ale capitalei, ca și căile de acces spre oraș erau din nou nesigure, ca urmare a continuării schimburilor de focuri între grupările rivale. Activitatea economică si socială a fost paralizată. iar numărul victimelor în condițiile actuale este greu de stabilit.Marți a avut loc reuniunea ordinară a Camerei Deputaților (Parlamentul) care a reales în funcția președinte al forului legislativ Kamel El-Assad. de pe

o încălcare

vizitei șefului statului sirian în țara noastră, a fost dată publicității marți la sediul O.N.U. din New York, ca document oficial al Adunării Generale, la punctul privind necesitatea transpunerii în viață a declarației asupra întăririi securității internaționale.

agențiile de presă transmit
Întrevederi româno-ma- 

rOCUne. delegația Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție din România, condusă de tovarășul Aldea Militaru, președintele U.N.C.A.P., care a efectuat o vizită în Maroc, a avut convorbiri la Uniunea Marocană a Agricultorilor privind colaborarea viitoare dintre cele două organizații. Conducătorul delegației române a avut, de asemenea, o întrevedere cu Salah M’zili, ministrul marocan agrare, la care a participat și ambasadorul țării noastre la Rabat.

Ministrul iordanian al 
culturii și informațiilor, Sa- lah Abu Zeid, a primit pe Vasile Potop, directorul general al Radio- televiziunii române, care efectuează o vizită in Iordania în vederea semnării intelegerii de colaborare intre organismele de râdioteleviziune din cele două țări. La întrevedere a participat Vasile Gîndilă. ambasadorul României la Amman.

Iar Revoluționar Mongol, intr-o vizită de prietenie, o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de Stane Dolanț. secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.

al agriculturii și reformei La Ulan Bator3 sosit marîi>la invitația C.C. al Partidului Popu-

Japonia va oferi Indone
ziei împrumuturi totalizînd 61,6 miliarde yeni, potrivit, unui acord semnat la Tokio, pentru realizarea unor proiecte de dezvoltare economică, între care construirea unui complex hidroenergetic pe rîul Wo- nogiri.

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — în cadrul pregătirilor pentru Congresul al Vll-lea al P.M.U.P., Edward Gie- rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri, s-au întîlnit cu activul de partid din Varșovia — informează agenția P.A.P. Luînd cuvîntul, Edward Gierek, după ce s-a referit la activitatea depusă în ultimii ani. a subliniat : dorim ca programul ce va fi adoptat la congres să devină programul întregului popor. aceasta constituind cea bună garanție a transpunerii depline în viață. La întîlnire a luat, de asemenea, cuvîntul Piotr Jaroszewicz.

• STATISTICI ENER
GETICE. După calcule estimative, se apreciază că omenirea a consumat, din vremuri imemoriale și pînă in 1965, o cantitate de 85 miliarde tone de combustibil convențional — jumătate din această cifră în perioada cuprinsă între 1940 și 1965 (1 tonă de huilă de combustibil 1 tonă de petrol 1 tonă cărbune brun Acum o sută de ani. 4/5 nergia extrasă se folosea _______încălzirea locuințelor și prepararea hranei și doar 1/5 pentru industrie și transport. La începutul secolului nostru însă, raportul s-a inversat. într-un secol, populația lumii a crescut de 2,5 ori, iar consumul de e- nergie pe locuitor de 4 ori. Concluzia care se impune pentru a se evita accentuarea penuriei semnalate în acești ultimi ani este identificarea de noi surse de energie, paralel cu o severă raționalizare a consumului.

1 tonă convențional, 1,4 tone, 0.4 tone).din e- pentru

mal sale
Pentru transpunerea 
în viață a rezultatelor 

Conferinței 
general-europeneHELSINKI 21 (Agerpres). — Actul final al Conferinței pentru securitate Si cooperare In Europa este un document politic care definește principiile cooperării multilaterale dintre state Si care, totodată, evidențiază faptul că statele europene pot. prin activitatea lor. să contribuie la întărirea păcii în alte regiuni ale globului — a declarat ministrul finlandez al afacerilor externe. Olavi Mattila. Rezultatele conferinței, a subliniat el. reprezintă un factor major în slăbirea încordării. Dar măsurile trasate în Actul final nu se îndeplinesc de la sine. Este necesar — a arătat ministrul finlandez — să se depună eforturi pentru transpunerea in viată a acestor landei, a este de o discuțiile loc să fie urmate de o muncă concretă pentru traducerea în practică a telurilor propuse de conferință.

• MEMORIAL COS
MIC. Silvicultorii din regiunea Kemerovo au hotărît să a- menajeze un parc memorial lîngă satul Listvianka, locul de naștere al cosmonautului Alexei Leonov. Parcul ocupă 97 hectare, cifră corespunzătoare numărului de rotații efectuate de nava sovietică „Soiuz-19“ in jurul Terrei, cu prilejul experimentului cosmic comun „So- iuz-Apollo". Vor fi plantați un milion de brazi puieți urmînd Leonov. și 

a
pini, primii fi sădiți de

■a.

obiective. Guvernul Fin- declarat el. consideră că excepțională importantă ca multilaterale care au avut

• AMPLA ACȚIUNE 
PENTRU RECUPERAREA 
DEȘEURILOR DE HIR- 
TIF organizată în R. F. Ger-1 '□Jujmania, s-a soldat cu rezultate ce au întrecut orice așteptări, în 1974, de pildă, au fost repuse în circuitul productiv 3,3 milioane tone de hîrtie. Dintre a- cestea, 400 000 de tone au provenit din fabricile de hîrtie, 1,2 milioane tone din marile magazine și piețe, 1 milion de tone din imprimerii. Serviciile administrative au recuperat, de asemenea, 600 000 tone de deșeuri. Acțiunile inițiate au permis nu numai aprovizionarea fabricilor de hîrtie cu cantitățile necesare de materie primă, dar și economisirea a circa 35 milioane de mărci, sumă cheltuită anterior pentru colectarea acestor deșeuri in vederea distrugerii lor.

Vizita premierului pakistanez la ParisPARIS 21 (Agerpres). Primul ministru al Pakistanului, Zulfikar Aii Bhutto, aflat într-o vizită oficială la Paris, a participat marți la un dejun oferit în onoarea sa de președintele Valery Giscard d’Estaing. în aceeași zi a avut întrevederi cu reprezentanți ai industriei franceze.în cursul vizitei sale, premierul Bhutto a declarat că țara sa spriji-

nă cu multă căldură măsurile luate pe plan internațional pentru instaurarea unei noi ordini economice, e- chitabile și juste, în lume. „Pakistanul și întreaga «lume a treia» — a arătat oaspetele — vor coopera intens în această direcție, deoarece nerealizarea acestui obiectiv va menține starea de haos din economia mondială".

• IN SEMN DE PRO
TEST. în semn de protest împotriva discriminărilor la care sint supuse, inclusiv a faptului că nu se bucură de dreptul' de organizare în sindicate, femeile muncitoare islandeze au hotărît o grevă generală pentru 24 octombrie. Pe baza sondajelor, se prevede o participare de 90 la sută, ceea ce va însemna că magazinele, băncile, multe birouri vor fi închise. După cum se vede, femeile dezmint mitul ..păcii sociale" de pe îndepărtatele meleaguri nordice.

Marea Britanie își reafirmă dreptul de a-și susține

LONDRA 21 (Agerpres). — La reîntoarcerea sa de la reuniunea informare" din țările membre ale Comunității economice desfășurată în localitatea Lucea Italia, James Callaghan, Foreign Office-ului. a reafirmat, fața parlamentului, că Marea Britanie își va exercita în continuare controlul asupra politicii sale energetice. El a menționat că unul din obiectivele actualului guvern laburist constă în eficace a

„de a miniștrilor de externevest-europene (C.E;E.), din secretarul în
apărarea de o manieră intereselor proprii ale țării

în cadrul conferințelor internaționale unde vor fi abordate probleme energetice. „Revine guvernului britanic și parlamentului atribuția de a stabili cel mai potrivit mijloc de a ne apăra interesele", a precizat șeful diplomației britanice răspunzînd la interpelarea unui deputat care a cerut asigurări că C.E.E. nu va dicta atitudinea Marii Britanii în problemele petroliere. Totodată. J. Callaghan a afirmat că țara sa are puncte de vedere proprii în problemele materiilor prime, ajutorului pentru dezvoltare, chestiunilor monetare etc.
LIMA Remaniere parțială a guvernului peruan

21 (Agerpres). — în urma miniștrilor aeronauticii și publice, generalii Cesar Jimenez și, respectiv, Fer- pre-
LIMA demisiei sănătății Podesta . .nando Quesada Bahamonde, ședințele Perului, Francisco Morales Bermudez, re parțială precizează publicității ministru al generalul de aviație Dante Poggi Moran, care conducea anterior Departamentul muncii, in timp ce conducerea Ministerului Sănătății ir-a fost încredințată generalului Jorge Tamayo de la Fior. Ministru al muncii a fost desemnat generalul Luis Galindo Chapman.Cei trei miniștri incluși în cabinetul peruan au depus jurămîntul în fața președintelui Francisco Morales

a procedat la o remanie- a guvernului. După cum un comunicat oficial dat la Lima, în funcția de aeronauticii a fost numit Dante

Bermudez, care i-a învestit oficial cu noile atribuții. Potrivit agenției de informații a armatei — „ESI" — remanierea parțială a guvernului peruan a fost determinată de cererea generalilor Podesta Jimenez și Quesada Bahamonde de a fi trecuți în rezervă.

Convorbiri sovieto-unga-La invitația guvernului sovietic, marți a sosit la Moscova, într-o vizită oficială de prietenie, GySrgy Lazar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare. în aceeași Zi, oaspetele a avut convorbiri cu Alexei Ko- sighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Accidentul de metrou 

din Ciudad de Mexico 8 pr°- vocat, după cum evaluează autoritățile locale. 32 morți și 57 de răniți — anunță agenția Notimex. Unul dintre călători, actionînd maneta de urgentă, a determinat staționarea trenului peste orarul stabilit, iar următorul convoi a tamponat garnitura respectivă.

Ministrul comerțului al Sue
diei, Kjell-Olof Feldt, a vizitat, 
marți, Tirgul internațional teh
nic din Stockholm, la care parti
cipă 25 de țări, intre care și 
România. Vizitind pavilionul ță
rii noastre, ministrul suedez și-a 
exprimat satisfacția in legătură 
cu participarea țării noastre la 
actuala ediție a tirgului, sub
liniind că aceasta va contribui 
la dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor comerciale 
cele două țări.

★

Arta românească a 
tema unei conferințe 
organizate de Universitatea o- 
rașului New York, sub auspi
ciile Bibliotecii române din 
New York. Profesori univer
sitari americani de la insti
tute de invățămint superior din 
statele New York, Connecticut, 
Minnesota și Ohio au prezentat 
comunicări științifice privind 
creația lui Eminescu, opera lui 
Brâncuși, bogăția folclorului 
românesc ș.a. Conferința, care a 
marcat, totodată, inaugurarea 
centrului de cercetare și inter
pretare a muzicii românești de 
pe lingă colegiul „Queens" din 
New York, s-a încheiat cu un 
concert Enescu. In incinta uni
versității a fost deschisă o ex
poziție de fotografii din viața 
și creația lui Mihai Eminescu.

dintre

constituit 
științifice

• „GOLURI ELEC
TRONICE". Oamenii de știință din S.U.A. au analizat urmele lăsate în păturile superioare ale atmosferei Pămîntului (ionosferă) de racheta „Saturn- V", care a lansat satelitul „Sky- ‘ 1 1973. Ei au remarcat sensibilă a numărului electronilor pentru o de cîteva ore. Acestea
Iab“, în scăderea total al perioadă au fost concluziile la care s-a ajuns ca urmare a studierii semnalelor radio transmise de un satelit special. Explicația fenomenului este simplă. Motoarele rachetei elimină în timpul funcționării peste o mie tone de vapori de apă și hidrogen molecular. Ca urmare a pătrunderii lor în ionosferă, viteza combinării ionilor de oxigen cu electronii crește de 100—200 de ori, dînd naștere unui „gol electronic", respectiv unei zone sărace în electroni. Intrucît ionosferă Înlesnește legăturile radio la distanțe mari, asemenea goluri pot crea temporar importante perturbațiL.pkV

• TEHNICA IN SPRI" 
JINUL INVĂȚĂMÎNTU- 
LUI. Pe lîngă Școala superioa- I ră pedagogică din Cracovia a fost înființată în anul 1970 Unitatea centrală pentru mașini didactice. Pînă în prezent, a- ceasta a realizat peste 30 modele de asemenea mașini. A fost pregătit și un model de a- parat examinator, care după verificări va putea fi realizat în serie. Mijloacele mecanice și audiovizuale, televiziunea în circuit închis, înregistrările vi- deomagnetice sînt numai cîteva din direcțiile spre care își îndreaptă activitatea centrul de la Cracovia.

• ASTROLOGIA - O 
ȘARLATANIE, 186 eminenți oameni de știință americani, printre care 18 laureați ai Premiului Nobel, și-au exprimat public îngrijorarea față de a- valanșa de horoscoape și preziceri care abundă în presă. Con- testînd astrologiei orice bază științifică, savanții denunță „a- serțiunile pretențioase ale astrologilor șarlatani", a căror activitate „nu poate decît să favorizeze răspîndirea iraționalismului și obscurantismului". Potrivit anumitor date, nu mai puțin de 1230 cotidiane din țările capitaliste au rubrici astro- logice.
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