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Ambasadorul Republicii Austria 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
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în ziua de 24 octombrie, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri

mit. la Palatul Consiliului de Stat, 
pe dr. Franz Wunderbaldinger, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
In calitate de ambasador extraordi

nar și plenipotențiar al Republicii 
Austria in țara noastră. (Cuvântă
rile rostite in pagina a V-a).

Finalizind convorbirile fructuoase dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul Zulfikar Aii Bhutto

Deputatul american Charles Vanik

Importante documente oficiale 
româno-pakistaneze 

au fost semnate ieri la București

Documentele transpun în viață principiile înscrise în Declarația solemnă 
comună semnată la Islamabad, în 1973, exprimă dorința reciprocă de a adinei 
conlucrarea prietenească între România și Pakistan, corespunzător intereselor 
celor două țări și popoare, aspirațiilor lor de progres, pace și prosperitate

CEREMONIA DE LA PALATUL REPUBLICII
Vineri, 24 octombrie, a avut loc, la 

Palatul Republicii, ceremonia semnă
rii documentelor oficiale româno- 
pakistaneze.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Partidului Poporului din Pakistan, 
primul ministru al Republicii Isla
mice Pakistan. Zulfikar Aii Bhutto, 
au semnat Comunicatul comun cu

Cuvîntul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul premierului 
Zulfikar Aii Bhutto

Domnule prim-ministru.
Vizita dumneavoastră în România 

— deși scurtă — se încheie cu rezul
tate deosebit de bune. Ca rezultat al 
convorbirilor, al activității miniștri
lor și specialiștilor din cele două 
țări, s-au pus la punct unele acorduri 
ți înțelegeri cu privire Ia colaborarea 
dintre cele două țări.

Prin semnarea lor se dă o bază ju
ridică trainică pentru activitatea vii
toare de extindere a colaborării e- 
conomice, tehnico-știintifice și in alte 
domenii dintre cele două țări.

Am semnat, de asemenea. împreu
nă, Comunicatul cu privire Ia con
cluziile convorbirilor noastre atît In 
legătură cu colaborarea bilaterală, cit 
ți cu privire la o serie de probleme 
ale vieții contemporane internaționa
le. Este adevărat că relațiile noastre 
s-au dezvoltat In bune condiții, că 
reprezentanții celor două guverne au 
conlucrat activ în diferite organisme 
Internaționale, In soluționarea diver
selor probleme complexe. Avem în 
această privință o serie de documen
te anterioare, o Declarație solemnă, 
care au orientat activitatea noastră.

Comunicatul confirmă justețea ce

Dineu oferit în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu de premierul 
Zulfikar Aii Bhutto și doamna Nusrat Bhutto
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privire la vizita oficială de prietenie 
a premierului pakistanez în România, 
document care reflectă dorința celor 
două state și popoare de a intensifica 
legăturile lor de prietenie pe multi
ple planuri, de a-și aduce contribuția 
pe plan internațional la solutionarea 
marilor probleme contemporane. în 
folosul cauzei păcii și securității in 
lume.

In prezența șefului statului român 
a avut loc. în continuare, semnarea 

lor cuprinse in Declarație, în alte 
documente și afirmă voința comună 
de a extinde și în viitor colaborarea 
în toate domeniile de activitate. Iată 
de ce aș dori să exprim satisfacția 
guvernului și poporului român, a 
mea personal pentru rezultatul con
vorbirilor și al vizitei dumneavoastră 
consemnat in toate aceste documente.

Vă rog să fiți convins că în spiri
tul relațiilor prietenești dintre cele 
două țări și popoare, dintre noi în
șine vom face totul pentru a realiza 
în viață, în cele mai bune condiții, 
tot ceea ce am convenit. Sîntem con
vinși că relațiile de colaborare din
tre cele două popoare corespund pe 
deplin intereselor lor de dezvoltare , 
economico-socială, bunăstare și feri
cire, precum și cauzei generale a co
operării și păcii în lume.

Doresc să urez întărirea și înflori
rea continuă a prieteniei și colaboră
rii dintre cele două popoare și țări 1

Folosesc și acest prilej pentru a 
ura poporului prieten pakistanez noi 
succese pe calea dezvoltării sale eco
nomice și sociale, a bunăstării, feri
cirii și consolidării independentei na
ționale. (Aplauze) 

de către primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România. 
Manea Mânescu. și primul ministru 
al Republicii Islamice Pakistan. Zul
fikar Aii Bhutto, a Acordului între 
guvernele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Islamice Pakistan 
privind cooperarea In domeniul știin
ței și tehnologiei.

în cursul ceremoniei au mai fost 
semnate : un aide-memoire privind 
cooperarea economică și schimburile

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Domnule prim-ministru Manea 
Mănescu,

Distinși prieteni,
Este o ocazie fericită pentru noi, 

deoarece am încheiat acorduri im
portante, în conformitate cu acel 
acord fundamental pe care l-am 
realizat în urmă eu doi ani, cu pri
lejul vizitei dumneavoastră, domnule 
președinte, In tara noastră.

în aceste documente, am rămas 
sincer fideli, atît pe plan politic, cît 
și pe plan economic sau tehnico- 
științific, cadrului de bază al docu
mentului pe care l-am semnat acum 
doi ani.

Această ceremonie ne dă pe de
plin satisfacția — și avem toate mo
tivele să fim satisfâcuți — față de 
rezultatele palpabile pe care le-am 
obținut în cursul șederii în frumoasa 
dumneavoastră tară, în capitala tării 
dumneavoastră.

Am remarcat, iar această remarcă 
mi-a fost confirmată de miniștrii și 
înalții funcționari care m-au insoț’t 
în vizită, că, începînd de la înaltul 
dumneavoastră nivel, domnule pre
ședinte, și apoi din partea primului 
ministru și a tuturor miniștrilor și 

comerciale — de către Ion Pătan. 
viceprim-ministru și ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Rafi Raza, 
ministrul producției : Acordul intre 
guvernele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Islamice Pakistan 
privind transporturile rutiere inter
naționale de călători și mărfuri — 
de către Traian Dudaș. ministrul

(Continuare in pag. a III-a) 

funcționarilor de stat din țara dum
neavoastră, s-a dovedit un spirit dc 
colaborare și înțelegere. Astfel am 
putut Încheia intr-un timp scurt, de 
numai două zile, aceste documente 
deosebit de importante.

Conducînd poporul dumneavoastră 
spre glorie și spre succese importan
te în toate domeniile, sînt sigur că 
veți acorda în continuare atenția 
dumneavoastră personală și îndru
mările dumneavoastră relațiilor din
tre Pakistan și România.

Vă pot asigura că în ceea ce mă 
privește, in ce privește guvernul și 
poporul Pakistanului, vom acorda 
aceeași atenție și bunăvoință care 
sînt necesare în continuare pentru 
ca relațiile dintre țările noastre să 
se dezvolte.

Cu mai mulți ani in urmă, mai 
precis în 1964, cînd am vizitat Româ
nia pentru prima oară, am exprimat 
speranța că România și Pakistanul 
vor putea deveni o punte între Eu
ropa și Asia. Se construiesc multe 
punți între Europa și Asia, ca și în 
întreaga lume, pentru a realiza o a- 
propiere intre oamenii de pretutin
deni. Noi vom juca, în ceea ce ne 
privește, rolul nostru modest pentru 
consolidarea tuturor acestor legături, 
pentru că dorim să ne consacrăm 
activitatea păcii și dreptății pe plan 
mondial. Avem însă un atașament 
deosebit față de puntea care leagă 
România de Pakistan. Această im
portanță constă nu numai în anga
jamentele pe care le-am încheiat și 
dorim să le îndeplinim, dar și in 
prietenia spontană și sinceră care 
unește cele două popoare și guverne 
ale noastre, conducerile celor două 
țări.

în încheiere, doresc să vă mulțu
mesc. domnule președinte, dumnea
voastră, guvernului și poporului 
dumneavoastră, care ne-au înconjurat 
cu atîta căldură, pentru primirea 
nobilă și generoasă pe care ne-a 
acordat-o. De asemenea, doresc să 
vă felicit pentru ceea ce am reali
zat și am semnat astăzi împreună. 
(Aplauze).

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, pe Char
les Vanik, deputat democrat din par
tea statului Ohio, membru al Comi
siei pentru căi și mijloace a Came
rei Reprezentanților din S.U.A., care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a luat parte Richard 
Viets, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al S.U.A. la București.

Oaspetele a mulțumit președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru onoarea de 
a-1 fi primit, pentru posibilitatea ofe
rită de a vizita România.

VREME BUNĂ ]
PENTRU SEMĂNAT

Organizarea schimburilor prelungite, 
redistribuirea forțelor mecanice, eliberarea 
grabnică a terenurilor trebuie să asigure 

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR ÎN URMĂTOARELE ZILE
încheierea însămînțării griului 

pe toate suprafețele destinate aces
tei culturi constituie principala în
datorire a oamenilor muncii din a- 
gricultură, a comandamentelor lo
cale. După cum rezultă din datele 
centralizate la Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare, pînă 
la 24 octombrie s-au insămînțat cu 
grîu aproape două milioane de hec
tare. Această lucrare s-a executat 
pe 67 la sută din suprafața prevă
zută în întreprinderile agricole de 
stat și pe 82 la sută în cooperati
vele agricole. Pînă la această dată, 
cooperativele agricole din 8 județe 
— Tulcea, Caraș-Severin, Satu- 
Mare, Mureș, Covasna, Bistrița-Nă- 
săud, Suceava, Bihor — au încheiat 
semănatul griului, iar In cele din 
județele Hunedoara și Botoșani a- 
ceastă lucrare se execută pe ulti
mele hectare. De asemenea, au în
cheiat semănatul griului întreprin
derile agricole de stat din trustu
rile Bihor, Neamț, Brașov și Bis- 
trița-Năsăud. Din datele furnizate 
de ministerul de resort se desprin
de că lucrările sînt întîrziate în

Astăzi, în jurul orei 10, 
posturile noastre de radio 
și televiziune vor trans
mite, direct, ceremonia ple
cării președintelui Partidu
lui Poporului din Pakistan, 
prim-ministru al Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar 
Aii Bhutto, care, la invitația 
secretarului general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
precum și a primului mi
nistru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a efec
tuat, împreună cu doamna 
Nusrat Bhutto, o vizită ofi
cială de prietenie în fara 
noastră.

Suplimentar
48 000 tone oțel

La furnalele și oțelăriile C. S. 
Hunedoara continuă să se înre
gistreze noi sporuri ale produc
ției de metal. Creșterea neîn
cetată a indicilor de utilizare • 
cuptoarelor. cit și îmbunătăți
rea substanțială a calității me
talului produs la Hunedoara au 
determinat obținerea pînă In 
prezent a unei producții supli
mentare de peste 48 000 tone 
oțel și 24 000 tone fontă. (Sabin 
lonescu).

1N ZIARUL DE AZI:
• Spiritul de economie 
factor esențial al sporirii 
avuției naționale și bună
stării întregului popor • 
De ziua armatei noastre
• Rubricile : Legea în coti
dian ; Contraste; Faptul 
divers; Carnet plastic,

Sport; De pretutindeni

în cursul convorbirii s-a relevat cu 
satisfacție că relațiile dintre Româ
nia și S.U.A. cunosc o evoluție fa
vorabilă, mereu ascendentă, subliniin- 
du-se că un rol hotărîtor în această 
privință l-au avut contactele la cel 
mai înalt nivel, din ultimii ani, de 
la București și Washington. A fost 
evocată, în context, însemnătatea deo
sebită a recentelor întîlniri și con
vorbiri dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Gerald Ford, a înțelege
rilor stabilite cu aceste prilejuri.

cooperativele agricole din județele 
Prahova, unde s-au însămînțat nu
mai 57 la sută din suprafețele pre
văzute. Argeș — 59 la sută. Buzău 
— 64 la sută, Olt — 66 la sută. De 
asemenea, mai sînt de însămînțat 
suprafețe mari în întreprinderile 
agricole de stat din județele Pra
hova, Mehedinți, Teleorman, Brăila, 
Ialomița și Dolj.

Ploile din ultima perioadă au 
creat condiții favorabile și, de a- 
ceea, fiecare oră bună de lucru Ia 
cîmp trebuie folosită din plin pen
tru pregătirea terenului și semănat. 
Acum, vremea s-a îmbunătățit în 
toată țara, iar vîntul usucă repede 
pămîntul la suprafață, astfel incit 
utilajele pot să lucreze cu întreaga 
capacitate. De asemenea, porumbul 
a fost recoltat de pe 98 la sută din 
suprafețe, ceea ce permite ca un 
număr mai mare de tractoare să 
fie concentrate la semănat.

In pagina a Il-a, publicăm constatările și concluziile 
prilejuite de un raid-anchetă întreprins în județele 
Bacău, Buzău, Vaslui și Teleorman.

Misiunea civică 
a omului de la catedră
însușirea științei im

plică învățătură înde
lungată si harnică, de
prinderea de a învăța 
continuu, cu pasiune, 
curiozitatea de a cu
noaște. dar si de a 
fructifica. în forme 
inedite, sămînta învă
țăturii Drimite.

Invătămîntul și cer
cetarea științifică. îm
binate astfel într-o 
simbioză creatoare, au 
căpătat poziții si răs- 
Dunderi de Drim DÎan. 
ca activități sociale 
indisDensabiîe. direct 
legate de obiectivele 
construcției socialiste. 
Profesorul. învățăto
rul. omul catedrei de 
orice grad, de orice 
specialitate. oriunde 
Drofesează. este che
mat să formeze con
structori luminați, in
genioși. oricenuti si 
devotați ai unei vieți 
noi pe care cu toții 
împreună o văd ca pe 
un ideal realizabil prin 
si pentru ei. pentru 
familiile lor. pentru 
milioanele de tovarăși 
care muncesc SDornic 
si entuziast alături de 
ei. De aceea omul ca
tedrei nu se poate 
mulțumi la comunica
rea cunoștințelor fără 
a urmări finalitatea — 
și aceasta nu sub as
pectul ei doar pur teh
nic — ci roadele spiri
tuale, umane ale învă
țăturii. Prin funcția sa 
socială, omul catedrei 
este învestit cu răs
punderi civice mult 
mai înalte decît trans
miterea unor cunoș
tințe. El este îndru
mător de specialitate, 
dar în același timp și 
mai ales educator etic 
și civic.

Tara noastră trăieș
te astăzi, cum știm cu 
totii. etaDa de făurire 
a societății socialiste 
multilateral dezvolta
te. Programul partidu
lui este măreț, insufle- 
țitor prin amploare și 
perspective. El trasea

ză liniile directoare 
ale politicii in dome
niul învătămîntului. al 
pregătirii profesionale 
a forței de muncă. 
..pornind de Ia princi
piul că școala consti
tuie factorul principal 
de educare si formare 
a tinerei generații, a 
omului In general". 
Din acest principiu 
decurg răspunderile 
civice ale omului ca
tedrei. rolul formativ 
al învățăturii constînd

însemnări de acad. 
Nicolae 

TEODORESCU

în pregătirea tînărului 
pentru a se integra cu 
deplină pricepere si 
cu voința de a se dis
tinge în munca pe 
care si-o alege — spre 
binele tuturor.

Programul partidu
lui. cartă a dezvoltării 
actuale si viitoare a 
societății noastre pre
vede. cu aceeași grijă 
de Derfectiune oe care 
o oune în asigurarea 
programului economic, 
promovarea principii
lor eticii si echității 
socialiste. Omului 
catedrei ii revine. în
tr-o importantă măsu
ră. sarcina civică de a 
implanta aceste prin
cipii în conștiința ti
neretului. De la el tre
buie să-si însușească 
elevii, studenții aspi
rația si avîntul de 
a-si consacra energia, 
capacitatea de muncă 
si pricepere măreței 
opere de făurire a so
cietății socialiste mul
tilateral dezvoltate si 
a comunismului în 
România. Aceste aspi
rații și avinturi tre
buie să dea viată în
vățăturii. să-i lustifice 
necesitatea 6i telurile, 
s-o facă plăcută si in

Schimbul de vederi a evidențiat In
teresul comun pentru intensificarea 
și diversificarea relațiilor politice, 
economice, tehnico-științifice, cultu
rale, ca și în alte domenii, dintre 
România și S.U.A. A fost reliefat 
aportul forurilor supreme legislative 
ale celor două țări, al parlamentarilor 
români și americani, la strîngerea 
legăturilor de prietenie și conlucrare 
multilaterală dintre statele șl po
poarele noastre.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă cordială.

Iată de ce, în comunele și jude
țele în care nu s-au încheiat însă- 
mînțările, comandamentele locale 
au datoria să acționeze hotărît în 
vederea concentrării mijloacelor 
mecanice, organizării lucrului in 
schimburi prelungite, repartizării 
operative a tractoarelor și semănă
torilor în unitățile rămase in urmă, 
în unele unități agricole executarea 
lucrărilor este împiedicată de fap
tul că terenul nu a fost eliberat de 
coceni și alte resturi vegetale. Da
toria organizațiilor de partid și a 
conducerilor de cooperative agri
cole este de a mobiliza pe toți lo
cuitorii satelor la tăierea cocenilor 
și transportul lor, pentru a se crea 
astfel front de lucru tractoarelor. 
Este necesar, este posibil ca, in 
cîteva zile, tnsămințările să se în
cheie in toate unitățile, pe toate 
suprafețele prevăzute.

dispensabilă ca o chele 
ce deschide porți spre 
satisfacții umane ple
nare, care înseamnă 
progres permanent, 
necontenită luptă pen
tru desăvîrșire.

Si tot în răspunde
rea omului catedrei 
intră Însușirea temei
nică a concepției ști
ințifice despre lume 
si viată, a materialis
mului dialectic si is
toric. de către toți cei 
ce se adapă la izvorul 
învățăturii, concepție 
pe care se bazează po
litica partidului, mer
sul nostru înainte, 
spre comunism. Pe te
melia acestei concepții 
se clădește spiritul re
voluționar, voința de 
a învinge în lupta 
pentru făurirea lumii 
noi.

Odată cu integra
rea sa în proce
sul instructiv-educa- 
tiv. tinărul înțelege că 
este solidar legat de 
milioanele de cetățeni 
ai Datriei. de pămîn- 
tul ei roditor si de 
apele ce-1 scaldă si-1 
fertilizează, de fabri
cile si uzinele, de mi
nele si baraiele ce au 
crescut vertiginos și 
impunător pe acest 
pămînt. O datorie pe 
care o simțim fără 
nici un imbold exte
rior, ca un îndemn or
ganic — datoria de a 
apăra această patrie, 
destinul ei luminos — 
trebuie să ne îndemne 
să veghem permanent 
la o armonioasă dez
voltare a celor care 
Înseamnă viitorul țării 
Si care nu-și vor pu- 
tea îndeDlini misiunea 
dacă nu vor fi ei în
șiși Dătrunsi de pasiu
ne pentru viitor. O- 
mului catedrei îi revi
ne îndatorirea de o- 
noare de a cultiva a- 
ceastă pasiune în con
știința tuturor elevilor 
săi — și aceasta este 
cea mai înaltă răspun
dere civică.
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SPIRITUL DE ECONOMIE 
factor esențial al sporirii avuției 

naționale și bunăstării întregului popor
Frumoasa tradiție românească, de 

mondială a econo- 
durata unei săptă- 
anul acesta o sem- 
Ea se situează la 
un cincinal cu re

in dezvoltarea

a sărbători Ziua 
miei extinsă pe 
mini întregi, are 
nificație aparte, 
confluența dintre 
zultate importante 
economică și socială a țării, obținute 
prin munca, prin eforturile depuse 
de întregul popor sub conducerea 
partidului, și o altă perioadă de 
cinci ani care va duce România mai 
departe pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate. 
Altfel spus, această Săptămînă a 
economiei se situează într-un mo
ment cînd, pornind de la analiza 
realizărilor din ultimii ani, avem o- 
bligația să reexaminăm, încă o dată, 
aprofundat, măsurile ce trebuie să 
le adoptăm, felul cum trebuie să 
acționăm în viitor pentru a înfăp
tui in cele mai bune condiții măre
țele obiective stabilite de Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

Această analiză retrospectivă, dar 
îndeosebi prospectivă, trebuie negre
șit să cuprindă și acțiunea de eco
nomisire — element component in
separabil al vieții contemporane, 
factor al progresului general. Este 
vorba de a transpune în fapte înal
tele principii ale Codului comuniști
lor. principiile eticii și echității so
cialiste, întrucît a fi econom înseam
nă a dovedi înțelepciune în cheltui
rea veniturilor, a cheltui deci efi
cient, înseamnă a stabili in mod ju
dicios. rațional opțiunile de consum, 
a asigura permanent un echilibru 
între consum și resurse, la nivelul 
fiecărui individ, al fiecărei familii șl 
colectivități, la nivelul întregii noas
tre societăți. „Să nu uităm în nici 
un moment — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la 
cel de-al XI-lea Congres al partidu
lui — că nici o societate, nici un po
por nu poate consuma mai mult de
cît produce".

Că în conștiința populației țării 
noastre conceptul de economisire 
și-a găsit un loc tot mai important 
o dovedesc cîteva cifre sintetice : 
soldul general al economiilor popu
lației depuse la Casa de Economii 
și Consemnațiuni este în prezent de 
circa 42 miliarde lei — aproape de 
două ori mai mare decît acela de la 
sfirșitul anului 1970 — iar numărul 
libretelor de economii aflate asupra 
populației este de 10,8 milioane, re
venind un libret la 2 locuitori, față 
de un libret la 3 locuitori în anul 
1970.

Această puternică dezvoltare a ac
țiunii de economisire s-a realizat pe 
fundalul creșterii continue, într-un 
ritm înalt, a venitului național, im
plicit și a veniturilor populației, al 
prosperității naționale, al ridicării 
bunăstării fiecărui cetățean. Astfel, 
în perioada 1971—1975. retribuția 
reală crește cu 22 la sută, iar veni
turile reale ale țărănimii provenite 
din producția agricolă, calculate pe 
o persoană activă, cu 35 la sută. La 
finele anului 1975, după aplicarea

în întreaga economie a măsurilor 
stabilite de conducerea de partid 
privind majorarea retribuțiilor, re
tribuția medie nominală va ajunge 
la 1 950 lei. Pe baza sporirii continue 
a veniturilor cetățenilor, a crescut 
volumul desfacerilor de mărfuri cu 
amănuntul către populație. în pri
mele 9 luni din 1975. aceste desfa
ceri au fost mai mari față de peri
oada corespunzătoare din anul 1974 
cu 7,4 la sută la mărfurile alimen
tare și cu 7,9 la sută la cele neali
mentare. Țiriînd seama de măsurile 
luate recent pentru sporirea produc
ției și desfacerilor la o serie de pro
duse, creșterea anuală va 
mare decît cea pe 9 luni.
mari se înregistrează la vînzările de 
bunuri de uz îndelungat și valoare 
ridicată. De pildă, între 1 ianuarie

fi mai 
Sporuri

„Săptămânii economiei1' 
un articol de

Florea DUMITRESCU,
ministrul finanțelor

și 15 octombrie 1975 s-au vîndut 
populației peste 33 000 autoturisme 
(din care 14 600 cu plata in rate), 
față de circa 23 000 (din care 7 200 
cu plata in rate) vindute în aceeași 
perioadă din anul precedent.

Totodată, dezvoltarea' acțiunii de 
economisire a fost stimulată 
avantajele acordate de stat 
care depun economiile în mod 
nizat, prin creșterea continuă 
crederii populației în Casa de 
nomii și Consemnațiuni, 
de prestigiu a cărei existență depă
șește o sută de ani și a cărei activi
tate a luat o continuă amploare. 
După cum se știe, cu cîțiva ani in 

■ urmă, Casa de Economii și Consem
națiuni a primit și sarcina de a a- 
corda credite cetățenilor care doresc 
să-și construiască locuințe proprieta
te personală sau să cumpere locuin
țe din fondul de stat ; numai în anul 
1975 se vor acorda populației ase
menea credite în, sumă de 4,4 mili
arde lei (marea majoritate cu do- 
bînzl între 2 și 5 la sută), iar soldul 
creditelor acordate populației se va 
ridica la finele anului la circa 17 mi
liarde lei.

Rezultă că o bună parte din eco
nomiile păstrate de populație la 
C.E.C. este folosită pentru credita
rea ei însăși, iar o altă parte este 
folosită temporar de stat pentru fi
nanțarea unor nevoi ale întregii so
cietăți. Așadar, cine depune la 
C.E.C. beneficiază, în primul rînd, 
de siguranța depunerii, de dobînzi, 
sau dobînzi și cîștiguri, după caz ; 
în al doilea rînd, creează resursele 
necesare pentru a se acorda altor

prin 
celor 
orga- 
a in- 
Eco- 

instituție

cetățeni credite pentru locuințe ; în 
al treilea rînd, participă la finanța
rea temporară a unor acțiuni care 
interesează întreaga noastră națiune.

Trebuie să recunoaștem însă că
mai există unii cetățeni care Iși
păstrează economiile în mod neorga
nizat și mai ales unii care consumă 
o parte din veniturile și economiile 
lor în mod nerațional, prin supra- 
anrovizionări cu produse de consum, 
atitudine care — după cum spunea 
secretarul general al partidului — 
contravine intereselor generale 
colectivității noastre 
greunează eforturile 
asigura condiții corespunzătoare de 
aprovizionare pentru toate catego- 
riile de consumatori, pentru toți ce
tățenii patriei.

Se învederează, deci, necesitatea 
de a acționa in continuare pentru 
formarea unei gîndiri economice a 
tuturor cetățenilor care să se mate
rializeze în atitudine intransigentă 
contra risipei. în buna gospodărire a 
bunurilor materiale și a mijloacelor 
financiare atît ale societății, cît și 
persona’e. în acest scop, va trebui 
să cultivăm cu mai multă stăruință 
și pricepere spiritul de economie în 
rîndurile tinerei generații. Să nu ui
tăm o clină că un tînăr elev sau stu
dent obișnuit să economisească 
pentru sine reprezintă un virtual 
bun ga'ondar la viitorul loc de 
muncă. Totodată, este necesar să 
intensificăm munca educativă în În
treprinderi. instituții. în toata unită
țile socialiste. în sensul cultivării 
conceptului de ecoiromisire, de folo
sire uti'ă atît pentru cetățeni, cît și 
pentru țară, a veniturilor 
prin propria lor muncă.

Revine Casei de Economii 
semnațiuni sarcina ca,' prin __
său și prin comisiile de sprijin din 
județe, prin presă, radio și televi
ziune, să întărească activitatea edu
cativă, să întrețină șl să accentueze 
încrederea cetățenilor printr-o tot 
mai bună servire a acestora, în spe
cial la locurile de muncă. O atenție 
sporită va trebui acordată dezvoltă
rii acțiunii de economisire în rîndul 
populației din mediul rural, precum 
și în rîndul cetățenilor care desfă
șoară activități sezoniere. Trebuie să 
găsim acele forme organizatorice 
care să ducă la deplasarea servicii
lor Casei de Economii și Consemna
țiuni către aceste categorii ale popu
lației, și nu invers.

Avînd în vedere prevederile refe
ritoare la creșterea în continuare a 
producției și a venitului național, 
sporirea veniturilor populației și. im
plicit, a cererii pentru bunuri de va
loare mai ridicată, ținînd totodată 
seama de avantajele depunerii eco
nomiilor la C.E.C., putem afirma cu 
deplin temei că există premise certe 
pentru dezvoltarea și mai puternică 
a acțiunii de economisire în viitor, 
astfel încît fiecare cetățean al țării, 
potențial depunător, să devină un 
depunător activ, să participe la a- 
ceastă acțiune nobilă și utilă.

a-rvb ehitsler 
‘t ism Joi ăniv

ale
socialiste, în- 
statuiui de a

obținute

și Con- 
aparatul
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CONTRASTE
Întreprinderea de fire și fibre 
sintetice — lași. Aspect din 
noua și moderna secție de 

2
S. Cristian

fibra nr.
Foto :

De ce s-a inventat automobilul ?
Oamenii erau obiș- 

nuiți cu căruțele ; 
cînd au apărut trenu
rile. lumea s-a spe
riat, dar, cu timpul, 
s-a obișnuit. La fel a 
fost și cu automobi
lul : mai Intîi neîncre
dere, pe urmă obiș
nuință.

Obișnuință, dar nu 
din partea tuturor. 
Stați să vedeți un caz.

Unitățile agricole 
care fac parte din 
consiliul intercoooera- 
tist Ciorăști, județul 
Vrancea, livrează Fa
bricii de zahăr din 
Buzău cantități mari 
de sfeclă. Pentru
transport se folosesc
atît vagoanele C.F.R., 
dt și mașini închiria
te de la 
li 2 din

autobazele 1 
Buzău. în a-

celași timp, fabrica de 
zahăr, prin contractele 
încheiate cu coopera
tivele agricole din 
zona consiliului amin
tit. le livrează mii de 
tone de borhot și tăi- 
tei de sfeclă de zahăr. 
Normal ar fi ca. după 
ce se descarcă sfecla 
din camioane, să se 
încarce pe loc borho
tul și tăiteii. Nu se 
procedează aSa. Ca
mioanele se întorc 
goale. De ce ? Coope
rativa agricolă Mihăl- 
ceni. de exemplu, are 
de adus de la Buzău 
3 700 tone tăiței. Dar 
conducerea fabricii a 
stabilit ca transportul 
să fie executat numai 
cu vagoane 
astfel, zeci

C.F.R. Si 
de mașini

efectuează acum dru
mul „în gol“ de la Bu
zău la baza Ciorăști. în 
zilele de 15 și 16 oc
tombrie, 50 de mașini 
cu -remorci, plus încă 
vreo 6 sau 7 mașini 
fără remorci, au par
curs la întoarcere pes
te 3 100 kilometri fără 
nici o încărcătură. 
Duse pe apa Sîmbetei 
au fost și sute de litri 
de benzină. Si dacă 
fabrica din Buzău nu 
se va 
permită 
tăiteilor de sfeclă in 
camioanele ce vor mai 
veni de la Ciorăști, 
alti bani vor încărca 
inutil nota de chel
tuieli a cooperativelor 
agricole.

De ce 
ventat

Indupleca să 
încărcarea

s-a mai in- 
automobilul ?

Nu de poarta nouă s-au speriat
Se știe de ce se 

oprește vițelul la poar
ta nouă. în cazul pe 
care-I relatăm, motivul 
nu este că respectivii 
viței n-ar mai recu
noaște poarta. Motivul 
• altul. Pur și simplu 
pentru că le este tea
mă să intre în grajdu
rile cooperativei agri
cole Rogova din jude
țul Mehedinți. Teamă, 
se pare, destul de jus
tificată. Și iată de ce. 
S.M.G.C.L. din Vînju 
Mare — care în tra
ducere Înseamnă Secția 
mixtă de gospodărire 
comunală și locativă 
— a construit la aceas
tă cooperativă agrico
lă patru grajduri noi

și a modernizat alte 
trei grajduri vechi. 
Apoi, după ce a termi
nat de construit o 
poartă nouă și fru
moasă la intrarea în 
ferma zootehnică nu a 
mai găsit drumul la 
cooperativă nici pînă 
în ziua de azi pentru 
a executa și celelalte 
lucrări : o fosă cen
trală pentru colecta
rea dejecțiilor și bucă
tăria furajeră, obiecti
ve fără de care viața 
bieților viței ar deveni 
un calvar, iar desfășu
rarea normală a proce
sului de producție în 
ferma zootehnică ar fi 
imposibilă.

De un an de zile, la

vițeii...
cooperativei 

S.M.G.C.L. a
adresele 
agricole, 
răspuns numai cu pro
misiuni. Acum, cînd 
a început popularea 
grajdurilor — au și 
fost aduse 400 de ju- 
ninci pentru lapte din 
cele 600 prevăzute — 
au apărut greutăți 
serioase la furajarea 
animalelor și elimina
rea dejecțiilor. Ce e de 
făcut ? — se întreabă 
cooperatorii din Rogo
va. Să dărîme poarta 
cea nouă ? Nu, pentru 
că nu de ea s-au spe
riat vițeii, ci de „spi
ritul gospodăresc" al 
S.M.G.C.L.-ului. Așa 
că, acest „spirit" ar 
trebui dărîmat.

VREME BUNĂ
PENTRU SEMĂNAT

teleorman;
în cooperativele agricole din 

dețul Teleorman, griul a fost insă- 
mînțat pe 72 la sută din supra
fețele destinate acestei 
iar în întreprinderile 
de stat — pe 47 la sută. Acum, 
toate forțele mecanice sînt concen- 
ti ate la semănat pe ultimele 40 000 
hectare, o suprafață destul de mare 
de altfel. După cum ne spunea tov. 
Vnsile Boncotă, director adjunct al 
direcției agricole, în urma ploilor 
situația terenului s-a ameliorat, 
rezerva de umiditate fiind refăcută, 
ceea ce a dus la luarea unor mă
suri urgente pentru impulsionarea 
lucrărilor. S-a recalculat viteza de 
lucru, în prezent existînd posibili
tatea însămințării a circa 6 000— 
7 000 ha cu griu pe zi. în ultima 
ședință, comandamentul județean a 
insistat în mod deosebit asupra sar
cinilor și răspunderilor ce revin 
specialiștilor din unitățile agricole 
pentru a asigura o calitate superi
oară la lucrările executate. Situația 
din multe unități agricole confirmă 
întru totul măsurile luate în aceste 
zile. La Fîntînele, Orbească, Buzes- 
cu, Slobozia Mîndra. Smîrdioasa, 
Purani, Furculești, Conțești, terenul 
este pregătit corespunzător, iar rit
mul de lucru a fost intensificat, 
rcălizîndu-se zilnic circa 10 ha pe 
fiecare semănătoare. Se impune ca 
în consiliile intercooperatiste Golă
nești, Dobrotești, Odobeasca, Rădo- 
iești, Tătărăștii de Jos, Blejești și 
altele, ritmul însămințării griului să 
fie intensificat prin utilizarea tu
turor mijloacelor mecanice, 
loader).

culturi, 
agricole

Pe terenurile cooperativei agricole din comuna Pitaru, județul Dîmbovița, se însâmințeazâ ultimele 
tare cu griu Foto : N. Buică
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Deși perioada optimă pentru 
semănatul griului, stabilită de spe
cialiștii și comandamentul jude
țean, a trecut, unitățile agricole 
din județul Bacău mai au de însă- 
mlnțat încă 13 000 hectare. Un 
timp, întîrzierea lucrărilor a fost 
motivată de seceta care a împiedi
cat pregătirea terenului, iar in ulti
mele zile s-a invocat că ploile ar 
stînjeni desfășurarea normală a se
mănatului. Aceste motivări nu sînt 
de natură să justifice intru totul 
rămînerile în urmă. Acolo unde 
munca a fost bine organizată — in 
cooperativele agricole Păncești, He- 
meiuș, Măgura, Letea, Nicolae Băl- 
cescu — semănatul griului s-a în
cheiat, iar la Podu Turcului, Fili- 
pești, Șiret, Fărăoani această lucra
re este pe sfirșite. Sînt însă uni
tăți, și din păcate nu puține Ia nu
măr, care nu au însâmințat decît 
jumătate din suprafețele planifica
te. Printre ele se numără coopera
tivele agricole Răcăciuni, Parava, 
Valea Seacă, Huruiești, Stăni- 
șeștiș.a. ,,

Cauza principală a rămînerii tn 
''Urmă’p Cbnstituie nefolosirga la în

treaga capacitate a mijloacelor me
canice și amînarea nejustificată, de 
la o zi la alta, a semănatului. în 
vreme ce unitățile agricole din raza 
de activitate a stațiunilor de meca
nizare Hemeiuși și Traian tractoa
rele au lucrat zi și noapte sau în 
schimburi prelungite la arat și se
mănat, în cooperativele agricole din 
Izvoru-Berheciului, Plopana, Moto- 
șeni, Stănișești tractoriștii nu lu
crează cum trebuie nici ziua. Este 
explicabil de ce unitățile respec
tive mai au de arat și la această 
dată cite 200—300 hectare de teren 
destinate culturii griului. Mențio
năm că suprafețele respective au 
fost eliberate de coceni și alte cul
turi tîrzii. De altminteri, pe județ 
mai sînt de arat pentru griu incă 
4 000 de hectare. Dar în pofida fap
tului că acum pămîntul se lucrează 
foarte bine, ritmul la arat și semă
nat a scăzut. în ultima săptămînă 
n-au fost însămînțate decît 3 800 
hectare. Este 'adevărat că a plouat. 
Dar trebuiau folosite orele bune de 
lucru pentru a se executa arături 
și însămînța, ceea ce în unele 
locuri nu s-a făcut.

Ing. Dumitru Găină, directorul 
direcției agricole, ne spunea că bi-

.WLsî.

roul comitetului județean de partid 
a analizat această situație și a luat 
o seamă de măsuri care să ducă la 
Încheierea neîntîrziată a insămîn- 
țării griului în toate cooperativele 
agricole, ca apoi să se treacă cu 
toate forțele la executarea arături
lor de toamnă. în acest scop, au 
fost transferate peste 200 de trac
toare din unitățile care au termi
nat lucrările în cele care mai au 
de semănat. în zona de deal, unde 
arăturile nu pot fi executate meca
nizat, au fost concentrate un mare 
număr de atelaje. Pentru elibera
rea terenului de coceni și de cele
lalte culturi tîrzii au fost mobili
zați de organizațiile de partid, de 
consiliile populare un mare număr 
de țărani Cooperatori. Se cere însă 
ca măsurile luate să fie respectate, 
astfel incit semănatul griului să se 
încheie cît mai repede în toate u- 
nitățile agricole din județ. (Gheor- 
ghe Baltă).

SBUZAtfW
în seara zilei de 23 octombrie, 

comandamentul județean a analizat 
situația însămințărilor, stabilind o 
seamă de măsuri concrete pentru 
intensificarea vitezei zilnice de lu
cru. Ținînd seama de capacitatea 
tehnică existentă, de faptul că în 
multe cooperative agricole de pro
ducție și întreprinderi agricole da 
stat suprafețele deja insămintate se 
apropie de nivelul prevăzut, a rost 
reconsiderat graficul zilnic, stabilin- 
du-se ca, în perioada ce urmează, 

a flÎHi 
ha 

Și

viteza de desfășurare 
să înregistreze 4 000 
cooperativele agricole 
in I.A.S.

„Pină în seara zilei 
brie — ne
Maftei. director adjunct al Direcției 
generale agricole — situația insă- 
mințării griului se prezenta astfel : 
din cele 78 400 ha prevăzute a fi 
cultivate, au fost semănate 56 000 
ha. Mai sînt de însămîntat suprafe
țe importante în unitățile din ca
drul consiliilor intercooperatiste 
Glodeanu Sărat — 1 020 ha. Puiești 
— 1 800 ha. Rușețu — 1 600 ha. Să
geata — 1 600 ha, Ziduri — 1 800 ha 
și altele, unde ritmul de lucru tre
buie să sporească neîntîrziat. în 
acest scop, pe baza celor stabilite 
de comandamentul județean, s-au 
întreprins o serie de măsuri menite 
să accelereze viteza zilnică la se
mănat. între altele, s-a dispus de
plasarea a 80 tractoare cu agrega
tele de lucru respective din consi
liile Săpoca, Smeeni. Balta Albă.

de
spunea ing.

lucrărilor 
zilnic în 
1700 ha

23 octom-
Gheorghe

Gălbinașl, tn cooperativele agricola 
cu suprafețe mai mari rămase de 
lmsămînțat. Toate tractoarele sînt 
echipate cu instalație electrică pen
tru a lucra la semănat cît mai 
tîrziu seara, iar în cursul nopții la 
pregătirea terenului. Schimburile 
prelungite pe tractoare s-au genera
lizat în toate secțiile de mecanizare, 
o contribuție importantă în acest 
sens aducînd cei o sută de mecani
zatori care lucrează in întreprinderi 
industriale și care sînt acum mo
bilizați în sprijinul campaniei de 
Insămînțări".

între alte acțiuni inițiate acum 
pentru intensificarea ritmului de 
lucru, trustul județean pentru me
canizarea agriculturii a organizat 
în fiecare secție prepararea hranei 
calde și transportul ei în cîmp pen
tru a fi servită mecanizatorilor. Ali
mentarea cu carburanți se face pe 
tarlale, scurtîndu-se la maximum 
timpii de staționare.

Vineri, 24 octombrie, măsurile în
treprinse de comandamentul jude
țean au început să se materializeze. 
Cu toate că în unele zone canti
tatea de apă din sol a creat greutăți, 
pînă seara. în unitățile agricole co
operatiste s-au executat însămîn- 
țări pe o suprafață de 3 000 ha. Se 
prevede ca în patru zile bune de 
lucru lnsămintarea griului să fie 
încheiată pe întreaga suprafață 
planificată. (Mihai Bâzu).

VASLUI
în cooperativele agricole Tirzii, 

Tătărăni, Corni, Duda, Țuțcani, Du- 
mești, semănatul griului a fost ter-

minat, iar în alte unități, cum stnt 
cele din Stroești, Cetățuia, Costești, 
Blăgești, Rafaila, Todirești și altele, 
lucrarea se execută pe ultimele su
prafețe. La ultima ședință a coman
damentului județean s-a apreciat 
că după ploile căzute In ultima vre
me (care lntirzie cu cîteva zile În
cheierea însămințării griului), con
dițiile de lucru la pregătirea tere
nului și semănat s-au îmbunătățit 
foarte mult. Comandamentele lo
cale, specialiștii, mecanizatorii au 
fost chemați să-și facă datoria in 
mod exemplar pentru a încheia. In 
cel mult 3—4 zile, semănatul griu
lui pe întreaga suprafață. în acest 
scop, măsuri energice au menirea 
de a imprima un ritm zilnic de 
5 000 ha în C.A.P. și 1100 ha tn 
I.A.S. Se depun eforturi deosebite 
atît în direcția urgentării lucrărilor, 
cit și a recuperării unor rămlneri în 
urmă. Din datele centralizate la 
direcția județeană de resort reies» 
că pînă ieri, 24 octombrie, s-a se
mănat doar 71 la sută din plan. Nu 
peste tot ritmul de lucru este cel 
impus de imperativul zilei. Așa 
este cazul în unitățile consiliilor in- 
tercooperatiste Codăești și Vaslui. 
Timpul fiind înaintat, se impune 
— cu deosebire la cooperativele 
Epurepi-Birlad, Berezeni, Arsura, 
SOlești, Al. Vlahuță — să se ia mă
suri energice în vederea terminării 
semănatului. Mobilizarea generală 
trebuie dirijată într-un singur scop : 
încheierea însămințării griului în 
cel mai scurt timp. (Crăciun Lă- 
luci).

'fa

In județul Galați s-a încheiat
recoltatul porumbului

Lucrătorii din agri
cultura județului Ga
lați au încheiat. încă 
de miercuri, 22 octom
brie, recoltatul porum
bului pe întreaga su
prafață 
90 067 
care în 
agricole
După terminarea aces
tei importante lucrări, 
forțele au fost concen
trate în direcția acce
lerării însămîntărilor 
cu griu și secară. Pînă

planificată de 
hectare. din 

cooperativele 
68 106 hectare.

joi. 23 octombrie a.c., 
această lucrare se rea
lizase pe mai mult de 
57 000 hectare, repre- 
zentind peste 76 la 
sută din suprafața pla
nificată. Numeroase 
cooperative agricole 
au încheiat deja însă- 
mințările. Le amintim 
aici pe cele din Jo- 
răști, Gănești, Mat
ca, Rădești, Rogo- 
jeni, Brăhășești, Mun
teni S.a. De asemenea.

lnsămintarea orzului 
se realizase pe o su
prafață de peste 14 000 
hectare, repreeentînd 
93 la sută din supra
fața planificată. Pro
centele amintite, ală
turi de eforturile ce se 
întreprind acum în u- 
nitățile agricole ale 
județului, sînt o garan
ție a faptului că insă- 
mîntările de toamnă 
se vor termina în cî- 
teva zile. (Dan Plăeșu)

„INDEPENDENTA"-SIBIU CĂTRE PARTENERII DE COOPERARE: TURDA

II

II

în ultimele luni, prin intermediul 
ziarului „Scînteia", diferiți benefi
ciari au solicitat întreprinderii „In
dependența" din Sibiu să expedieze 
neintirziat produsele ce nu au fost 
livrate la termenele contractuale. Și 
cum aceste produse sînt, de regulă, 
utilaje tehnologice, neasigurarea lor 
pe șantiere, la datele prevăzute în 
graficele de montaj, poate împiedica 
punerea în funcțiune la vreme a 
unor obiective de investiții. Zilele 
trecute a sosit la redacție o scrisoare 
din partea ing. Andrei Mesea, di
rector comercial al întreprinderii si ■ 
biene. care relevă, pe lingă deficien
te interne in activitatea acestei uni
tăți economice, o serie de neajun
suri — a căror influență poate fi lo
calizată cu precizie pe fiecare utilaj 
neexecutat la termen — determinate 
atît de nerespectarea de către unii 
furnizori a obligațiilor contractuale, 
cit și de nerezolvarea unor proble
me aflate în competenta anumitor 
foruri de resort. Cu alte cuvinte, 
pentru recuperarea restanțelor în 
livrarea utilajelor tehnologice, „In
dependența" din Sibiu solicită :

• 150 de tablouri de comandă încă 
neexpediate de întreprinderea „Au
tomatica" din Capitală. S-a discutat 
in repetate rinduri cu directorul teh
nic al acestei unități, ing. Grigore 
Danciu, s-au luat angajamente, dar...

• 31 reductoare și motoreductoare, 
restante în trei trimestre din acest 
an, se adaugă celor 13 care vor tre
bui expediate în acest trimestru de 
întreprinderea „Neptun" Cimpina. 
Și în acest caz. din partea unor fac
tori de răspundere din întreprinde
rea din Cîmpina, cum sînt inginerul-

șef Radu Frățilă și directorul co
mercial Gheorghe Marinescu, s-au 
primit tot felul de asigurări liniști
toare, care nu țin insă locul reduc- 
toarelor și motoreductoarelor.

• 230 tone cărămizi refractare ul- 
traușoare și grele sînt așteptate să 
sosească de Ia întreprinderea de pro
duse refractare „Răsăritul" din Bra
șov. Astfel și-ar putea onora în 
sfîrsit promisiunile (n. red. — obli
gațiile) directorul unității brașovene. 
Victor Bolboceanu, și forurile de re
sort din Ministerul Industriei Meta
lurgice. Cu acest prilej, poate recep
ționează semnalul și întreprinderea 
de produse refractare „Unirea" din 
Tirgu-Jiu, cu unele rămîneri in urmă 
în îndeplinirea obligațiilor contrac
tuale privitoare la livrarea cărămizi
lor refractare.

• 252 termocuple, din care 100 sînt 
restanță din trimestrul trecut — iată 
fiiese pe care trebuie să le producă 
ntreprinderea de elemente de auto

matizare din București și să le ex
pedieze cît mai repede la Sibiu. Tot 
o întreprindere bucureșteană — în
treprinderea de cabluri și materiale 
electrotehnice — trebuie să livreze 
unității sibiene 3 360 condensatori și 
16 000 metri cabluri de compensație 
— prin baza județeană de aprovi
zionare tehnico-materială Sibiu.

• Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini, împreună cu Mi
nisterul Industriei Metalurgice tre
buie să emită urgent repartiții pen
tru 338 tone benzi oțel aliat W 7225 
șl 227 tone bare trase aliate W 7225, 
fără de care nu se pot fabrica și li
vra lanțurile cu role petr 'ere șl

agricole către întreprinderea „1 Mai" 
Ploiești. întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb din Cimpina. „Se
mănătoarea" din Capitală și bazele 
de aprovizionare ale Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare.

„Este deosebit de pozitiv faptul — 
se arată în scrisoare — că diferite 
materiale, subansamble sau produse 
vor fi fabricate în țară, reducîndu-se 
astfel efortul valutar 
Trebuie remarcate în acest 
preocupările și rezultatele activității 
unor unități cu care colaborăm în 
bune condiții. Totuși, pentru unele. 
materiale sau produse, furnizorii la 
care ni s-a indicat să apelăm nu 
ne-au dat încă un răspuns afirmativ 
la comenzile noastre. între aceștia 
amintim : pentru manometre Si pom
pe tip FSPRI — întreprinderea de 
mecanică fină din Sinaia ; pentru 
blocurile de aprindere și supraveghe
re a flăcării și termocuple — între
prinderea de elemente de automati
zare din București ; pentru mano
metre diferențiale cu tub înclinat — 
combinatul chimic „Victoria" : pen
tru beton BIC. cărămizi ușoare și 
grele cu trioxid de fier — Centrala 
de materiale refractare din Brașov ; 
debitmetre rotametrice — întreprin
derea de aparate de măsură și con
trol Otopeni ; clapete duble gaz-aer, 
regulatoare proporționale gaz-aer. 
vană de reglai și arzătoare cu flacă
ră — întreprinderea mecanică Me
diaș".

întreprinderea „Independența" din 
Sibiu, forul său de resort — Centrala 
industrială 
talurgic și 
luat direct 
restanțieri, 
rurl vizate, dar efectiv aceste pro-

al statului.
sens

de utilaj energetic, me- 
mașini de ridicat — au 
legătura cu furnizorii 

cu celelalte unități și fo

bleme complexe 
tehnico-materiale 
ționate.

Consecințele : utilaje ce nu pot fi 
livrate, altele livrate incomplet — 
cu întreg cortegiul de neajunsuri — 
dereglări în activitatea financiară a 
întreprinderii siblene.

Am redat aceste situații nu pentru 
că ele nu ar fi cunoscute de către 
toți factorii implicați : furnizori, be
neficiari, foruri de resort. Dimpotri
vă, fiecare din aspectele sesizate a 
făcut obiectul mai multor analize, ur
mate de planuri de măsuri, grafice 
de lichidare a restanțelor, angaja
mente ferme. Numai că toate aces
tea nu au avut efectul dorit și ne
cesar. Un lucru trebuie să fie clar : 
unitățile care intîrzie livrarea unor 
materiale, subansamble. aparataje. 
forurile care coordonează și supra
veghează mersul aprovizionării teh
nico-materiale a întreprinderii sibie- 
ne, întrucît nu și-au îndeplinit obli
gațiile amintite ce le reveneau, sînt 
considerate în mod egal răspunză
toare pentru restanțele înregistrate 
în fabricația unor utilaje tehnolo
gice. Pină la sfirșitul anului nu mai 
este mult timp, iar problemele ne
soluționate la vreme s-au acumulat. 
Se impune ca acum, în al „doispre
zecelea ceas", să se acționeze stărui
tor. cu toată seriozitatea și responsa
bilitatea, pentru înlăturarea operati
vă și definitivă a neajunsurilor care 
privesc aprovizionarea tehnico-mate- 
rială a întreprinderii „Independența" 
din Sibiu, în așa fel încît utilajele 
tehnologice contractate să fie livrate 
grabnic șantierelor de investiții.

aie aprovizionării 
nu au fost solu-

Comeliu CARLAN

Producție 
suplimentară 

la export
în 9 luni din acest an, colec

tivul Combinatului de lianți și 
materiale retractare din Turda 
a obținut rezultate remarcabile. 
Producția globală industrială a 
fost depășită cu 20,5 milioane 
lei. Cea mai fructuoasă activi
tate s-a desfășurat la export, 
unde planul fizic a fost depășit 
cu aproape 12 000 tone de ci
ment și cu importante canti
tăți de alte materiale de con
strucții. Planul anual la export 
a fost îndeplinit încă Ia 20 sep
tembrie.

— Pentru a face față cerințe
lor la export — ne spune tova
rășul Ioan Barna, director ad
junct comercial al combinatu
lui — a trebuit să luăm o sea
mă de măsuri, mai ales pe linia 
respectării cerințelor calitative, 
în afară de controlorii de cali
tate, fiecărui membru al comi
tetului oamenilor muncii i s-a 
încredințat supravegherea res
pectării tehnologiilor de fabrica
ție în diferite locuri cheie, in- 
cepînd cu cariera de calcar și 
terminînd cu expedierea cimen
tului. în felul acesta, obținem 
numai ciment cu caracteristici 
superioare și nu am avut nici un 
refuz din motive de calitate. în 
ceea ce privește ritmicitatea li
vrărilor, aceasta este analizată 
zilnic cu organele C.F.R., pen
tru asigurarea parcului necesar 
de vagoane. în adunări de par
tid și In cele sindicale, ca și în 
adunarea oamenilor muncii s-a 
pus un accent deosebit pe mă
surile ce trebuie luate In vede
rea asigurării livrării ritmice la 
export a unor cantități tot mai 
mari de ciment și alte materia
le de construcții. (Alexandru 
Mureșan). J
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VIZITA PREMIERULUI ZULFIKAR ALI BHUTTO
Dineu oferit in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu de premierul
Zulfikar Aii Bhutto și doamna Nusrat Bhutto

ÎNCHEIEREA
CONVORBIRILOR OFICIALE

Președintele Partidului Poporului 
din Pakistan, prim-ministru al Re
publicii Islamice Pakistan, Zulfikar 
Aii Bhutto, și doamna Nusrat 
Bhutto au oferit vineri un dineu 
oficial în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Toastul premierului
Zulfikar Aii Bhutto

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Domnule președinte,
Doamnă Ceaușescu,
Doamnelor și domnilor,

Am venit Ia București la foarte 
amabila dumneavoastră invitație pe 
care mi-ați adresat-o în timpul vizi
tei dumneavoastră în Pakistan. Aș
teptam cu foarte mare interes aceas
tă vizită. Spun aceasta pentru că, în 
timpul vizitei pe care ați făcut-o în 
Pakistan, dumneavoastră ați pus, de 
fapt, bazele și pentru această vizită 
a mea, prin promovarea unor relații 
din ce în ce mai apropiate între ță
rile noastre.

în 1973. cînd ați venit în tara noas
tră — treceam atunci printr-o peri
oadă foarte dificilă pentru Pakistan 

am pus bazele și am fixat cadrul 
colaborării viitoare dintre statele 
noastre. Declarația pe care am în
cheiat-o cu ocazia acelei vizite ne-a 
îndrumat pașii și ne-a trasat calea 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări ale noastre. Ambele 
noastre țări s-au angajat ferm pe o 
astfel de cale prin această Declarație 
solemnă, cît și prin acordurile ulte
rioare realizate între timp pînă as
tăzi, cînd am încheiat, de asemenea, 
un număr important de acorduri bila
terale, pe baza acelorași principii pe 
care le-am urmat în tot acest timp.

în timpul vizitei pe care am e- 
fectuat-o în frumoasa dumneavoastră 
țară am avut discuții deosebit de 
prețioase. Am văzut cite ceva din 
frumoasa dumneavoastră țară și am 
simțit peste tot o ospitalitate căl
duroasă. însă lucrul cel mai impor
tant l-au constituit convorbirile 
noastre și acordurile pe care le-am 
încheiat. Am făcut progrese consi-' 
derabile în consolidarea relațiilor 
noastre bilaterale. Pentru viitor pre
vedem o colaborare tot mai profundă 
între România și Pakistan, pe tărî- 
mul economic, comercial, al coope
rării tehnologice; educației, culturii 
și în alte domenii.

Toate acestea sînt domenii impor
tante. cu adevărat vitale, de coope
rare.

De asemenea, sînt foarte încurajat 
șl inspirat de modul în care dum
neavoastră abordați problemele in
ternaționale și problematica econo
mică ce confruntă azi omenirea. 
Confruntarea nu mai este astăzi un 
cuvlnt la modă. Acesta a fost înlo
cuit în prezent prin cuvintele re
conciliere și consultări. Așa trebuie 
să fie, căci nu prin luptă și prin con
fruntări, ci prin cooperare și înțele
gere vom putea realiza pacea mon
dială, cu onoare și dreptate. Istoria 
trece prin diferite faze ; uneori trece 
prin confruntări, alteori prin coope
rare și înțelegere. Insă obiectivele 
luptei popoarelor pentru drepturile 
lor rămîn clare și nu poate fi confu
zie in această privință. Astăzi. întrea
ga lume luptă pentru o ordine eco
nomică mal echitabilă. în ceea ce ne 
privește pe noi, după părerea noas
tră, a celor care venim din lumea 
subdezvoltată, a lipsei de privilegii, 
considerăm că necesitatea constru
irii unei lumi mai bune este cît se 
poate de urgentă. Nimeni nu ne 
poate acuza că nu am avut suficien
tă răbdare și toleranță. Lumea sub
dezvoltată, lumea lipsită de privi
legii a văzut colonialismul In for
mele sale cele mai urîte ; a văzut 
și neocolonialismul în forme care 
sînt la fel de neplăcute. Secole de-a 
rlndul. popoarele noastre au suferit 
și au suportat aceste suferințe cu n 
remarcabilă răbdare. însă lumea 
este de partea dezmoșteniților, a ce
lor care luptă pentru împlinirea 
drepturilor lor. Apar acum noi si
tuații. se creează noi posibilități. încă 
ieri existența acestor posibilități era 
greu de conceput, era dincolo de În
țelegerea popoarelor din lumea sub
dezvoltată ; azi vedem că există o 
situație nouă, care creează noi posi
bilități de acțiune.

Aș dori să subliniez, domnule pre
ședinte, că lumea a treia s-a matu
rizat îndeajuns pentru a nu abuza de 
aceste posibilități. Acum, după secole 
de experiență, am învățat să folosim 
aceste posibilități în cadrul unei gîn- 
dlri. al unei strategii cu o viziune

CEREMONIA
DE LA PALATUL REPUBLICII

(Urmare din pag. I)

transporturilor și telecomunicațiilor, și 
Aziz Ahmed, ministrul de stat pen
tru apărare și afaceri externe ; Acor
dul privind cooperarea în domeniul 
turismului între guvernele Republi
cii Socialiste România și Republicii 
Islamice Pakistan — de către Ion 
Cosma, ministrul turismului, și Aziz 
Ahmed, ministrul de stat pentru 
apărare și afaceri externe.

La solemnitatea semnării au parti
cipat tovarășii Ștefan Voitec. Emil 
Drăgănescu, Petre Lupu, Paul Nicu
lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Iosif Banc, Nicolae 
Giosan, Ion Ursu. George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alti 
membri ai guvernului.

La dineu au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Iosif Banc, Nico
lae Giosan, Ion Ioniță, Ion Ursu, Mi
hai Marinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 

planificată. Am avut prea multe 
dezamăgiri, prea multe rezoluții, 
prea multe conferințe, prea multe 
cuvinte dulci. în trecut, la O.N.U. ne 
Încălzeam spiritele, ne enervam, 
schimbam cuvinte înflăcărate contra 
cuvinte la fel de înflăcărate. Acum 
vedem însă lucrurile mai măsurat, 
mai rațional, mai real, iar cînd vin 
sesiunile speciale ale O.N.U. și se 
rostesc cuvinte frumoase încercăm să 
vedem substanța lor, să înțelegem 
rațiunea și intențiile celor care vor
besc. Și ce vedem ? Vedem că țările 
privilegiate în lume continuă așa-zi- 
sul dialog cu dorința de a amina 
ziua în care acest coșmar al subdez
voltării va lua sfîrșit sau, cel puțin, 
nu va fi atît de oprimant. însă ei 
nu-și dau seama că ceea ce cerem nu 
este ca noi să le luăm lor locul, iar 
ei să ne ia nouă locul. Noi nu le 
spunem că ei trebuie să devină dez
moșteniții lumii, iar noi să le luăm 
bogățiile și puterea. Nu dorim o ase
menea ordine mondială, pentru că 
tocmai noi ne opunem azi unei or
dini de exploatare împotriva noastră. 
Nu dorim o altă ordine în care ma
joritatea lumii să oprime minoritatea 
acestei lumi. Noi nu dorim să se 
transforme acest efort într-o luptă 
dintre cei ce au și cei ce n-au, între 
bogați și săraci, între Nord și Sud ; 
nu aceasta este concepția noastră 
despre o nouă ordine economică. 
Cred că este în interesul întregii 
lumi, inclusiv al celor care se bucură 
în prezent de privilegii, să se ajungă 
la ajustarea necesară prin care să se 
realizeze un echilibru echitabil. Alt
fel, din păcate, sau poate din ferici
re. nimic nu va mai putea opri pră
bușirea ordinii mondiale. Și atunci 
vor domni haosul și anarhia. Este 
speranța și intenția noastră să oprim 
un asemenea proces. Țările producă
toare de petrol s-au plasat în fruntea 
atacului lansat de statele producă; 
toare de materii prime pentru instau
rarea unei ordini mondiale, mai bune.

Am Insistat asupra acestor" as
pecte pentru că tocmai aici, în Româ
nia, am găsit o voce care este de 
acord cu o asemenea abordare pe 
care am prezentat-o acum, în sensul 
înțelegerii necesității unei noi ordini 
economice. Această abordare a dum
neavoastră privind crearea unei noi 
ordini economice este, după părerea 
noastră, o abordare sinceră, o abor
dare cinstită, o abordare constructi
vă, o abordare care contribuie la 
găsirea de soluții. Acest lucru este 
de admirat. Dar trebuie spus că, de 
fapt, dumneavoastră nu sînteți pre
sați în același grad ca noi de pro
blemele subdezvoltării pentru a a- 
dopta o asemenea poziție. Dumnea
voastră însă ați ales această cale de 
abordare și tocmai acest aspect, pe 
care îl desprindem din recentele 
noastre discuții, este încurajator. 
Știm, de asemenea, că dumneavoas
tră veți promova înțelegerea și ne
cesitatea însușirii acestui mod de 
abordare și de către alții, în Europa, 
la O.N.U., astfel încît, din ambele 
sensuri, să se acționeze cit mai ra
pid pentru construirea unei noi or
dini economice, cu cît mai puține sa
crificii și cu cît mai puțină încorda
re. Am vorbit împreună și despre 
multe alte probleme, despre dezar
mare, . ca și despre a'lte aspecte vi
tale ale vieții politice.

Vom reveni în Pakistan cu con
știința deplină că România abordea
ză corect, luminat, problemele zilei 
de mîine a lumii în care oprimarea 
și exploatarea vor fi înlocuite prin
tr-o nouă ordine economică, care să 
asigure egalitatea și echitatea pentru 
toți.

Doamnelor și domnilor,

Vă rog să ridicăm împreună paha
rul in sănătatea președintelui Româ
niei și a doamnei Ceaușescu ;

— în sănătatea primului ministru 
și a doamnei Mănescu ;

— în sănătatea tuturor distinșilor 
prieteni din această țară ;

— pentru dezvoltarea fericită și 
continuă a relațiilor dintre România 
și Pakistan ;

— pentru pace și dreptate în în
treaga omenire ;

— pentru prosperitatea omenirii 1 
(Aplauze).

Au luat parte A. G. H. Kazi, Ma
lik Mohammad Sharif, Habib Khan, 
Hakam Ali Zardari, celelalte persoa
ne oficiale care l-au însoțit ne pre
mierul pakistanez în vizita în tara 
noastră.

Exprimînd satisfacția pentru sem
narea acestor documente, președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Zulfikar Aii Bhutto au rostit 
alocuțiuni care au fost urmărite cu 
interes și subliniate cu aplauze de 
cei prezenți.

Șeful statului român și premierul 
pakistanez s-au felicitat apoi, și-au 
strîns cu căldură miinile, închinînd 
o cupă de șampanie împreună cu cei 
prezenți, pentru continua dezvoltare 
a colaborării și cooperării româno- 
pakistaneze.

(Agerpres) 

Stat și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții cultu
rale și științifice.

Au participat Aziz Ahmed, Rafi 
Raza, A. G. H. Kazi, Malik Moham
mad Sharif, Habib Khan, Hakam All 
Zardari, celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe primul ministru 
pakistanez.

Domnule președinte,
Doamnă Bhutto,
Doamnelor și domnilor,
Prieteni și tovarăși,

Aș dori să incep prin a vă mul
țumi pentru această seară plăcută 
pe care ne-ați oferit-o. De aseme
nea, doresc să vă mulțumesc mult 
pentru faptul că ați răspuns invita
ției noastre și ați vizitat din nou 
România, după 10 ani.

Cred că în timpul — foarte scurt 
— cît ați stat în România ați putut 
face o comparație între ceea ce ați 
cunoscut acum 10 ani și ceea ce ați 
văzut acum. în acești ani, în Româ
nia s-au produs multe schimbări 
Dar, desigur, în lume s-au produs 
și mai multe schimbări.

Cu doi ani în urmă am avut prile
jul să vizitez țara dumneavoastră : 
am avut atunci convorbiri îndelun
gate, atît cu privire la relațiile bila
terale, cît și în legătură cu proble
mele vieții internaționale contempo
rane. în timpul scurtei vizite pe care 
am făcut-o în primăvara acestui an 
la Karachi am avut din nou convor
biri. Dar chiar și de atunci s-au pro
dus o serie de evenimente foarte im
portante în viața internațională.

Acestea toate demonstrează ritmul 
rapid în care omenirea acționează 
pentru a pune capăt vechilor stări 
de lucruri generate de imperialism, 
de colonialism și neocolonialism. 
Toate aceste schimbări profunde pe
trecute în viața internațională de
monstrează hotărîrea cu care po
poarele acționează pentru a-și crea o 
viață nouă, liberă, bazată pe egali
tate, pe respect, pe colaborare reci
proc avantajoasă.

Am avut în aceste zile convorbiri 
și am ajuns la înțelegeri care des
chid noi perspective pentru colabo
rarea româno-pakistaneză. Așa cum 
am-menționat și in cuvîntul rostit cu 
prilejul semnării documentelor, în 
această seară, în două zile noi am 
încheiat o serie de acorduri și înțe
legeri care reafirmă hotărîrea noas
tră comună de a înfăptui cele con
semnate în Declarația solemnă co
mună din 1973, de a da un nou avint 
colaborării multilaterale dintre po
poarele noastre. Desigur, unii se pot 
întreba : cum au putut România și 
Pakistanul să pună la punct aceste 
înțelegeri numai în două zile 7 Răs
punsul nu este chiar așa de greu de 
dat, după părerea mea. înțelegerile 
la care am ajuns se datoresc 
faptului că pornim de la interese 
comune, că țările noastre do
resc să stabilească și să dezvolte în
tre ele relații bazate pe deplină ega
litate și respect reciproc și, totoda
tă, să contribuie la realizarea în 
viața internațională a unor rapor
turi noi și a unui climat nou în care 
fiecare națiune să se poată dezvolta 
liber, corespunzător voinței și năzu
ințelor sale.

în al doilea rînd, popoarele noas
tre nu au nici un fel de veleități, nu 
urmăresc și, în același timp, nu ad
mit dominația și asuprirea. Desigur, 
ele au anumite veleități sau, mai bi
ne zis, dorințe — acelea de a fi libe
re, de a-și hotărî ele singure desti
nul, fără nici un amestec din afară, 
în asemenea împrejurări este ușor 
să ajungi la înțelegeri și să găsești 
calea dezvoltării unei colaborări rod
nice.

V-ați referit la o serie de proble
me și de căi pentru soluționarea 
unor probleme ale vieții internațio
nale actuale. Este pe deplin adevă
rat că țările în curs de dezvoltare, 
țările sărace nu doresc ca dezvolta
rea lor să se facă în detrimentul al
tora. Dar cred că este tot atît de a- 
devărat că aceste țări nu mai doresc 
ca, pe spatele lor, prin munca po
poarelor lor, alte state să acumuleze 
bogății, menținînd în dominație și a- 
suprire alte popoare.

Ne-am pronunțat și am militat în
totdeauna — mă refer la noi, cei din 
România — pentru ca atît activita
tea internă din fiecare țară, cît și pe 
plan internațional, în relațiile dintre 
state, să se pună capăt exploatării și 
asupririi. Desigur, dacă aceste pro
bleme se pot rezolva pe cale demo
cratică — este cu atît mai bine. Ni
meni nu este interesat să se ajungă 
la confruntări și ciocniri ; sau, mai 
bine zis, cei asupriți și dominați nu 
doresc neapărat confruntări și cioc
niri — ei doresc însă libertatea și 
lichidarea exploatării și asupririi.

îmi aduc aminte de scurta vizită 
făcută în Pakistan în primăvara 
acestui an, de cele spuse de dum
neavoastră la recepția pe care ne-ați 
oferit-o în Karachi. Ați luat atunci 
pentru a doua oară cuvîntul spre a 
sublinia necesitatea unor transfor
mări sociale radicale în Pakistan. Eu 
am fost atunci acela care — luînd, 
de asemenea, din nou cuvîntul — am 
subliniat că aceste transformări tre
buie realizate în condiții care să per
mită întărirea și dezvoltarea unei 
colaborări cît mai largi. A doua zi 
m-am gîndit dacă nu cumva am gre
șit cind am spus aceasta. Mi-am zis 
dacă nu cumva președintele Parti
dului Poporului ar fi înțeles că 
comunistul Ceaușescu este împotriva 
unor transformări revoluționare în 
Pakistan. Dar oricum am spus, am 
dorit să exprim totuși o părere care 
a pornit dirttr-un spirit de priete
nie, din dorința ca Pakistanul să 
înregistreze progrese în dezvoltarea 
sa economico-socială independentă.

Desigur, pe plan internațional noi 
ne pronunțăm pentru a lichida ine
galitatea și vechea politică, de domi
nație și asuprire, pentru a instaura 
o politică nouă, relații de echitate 
și egalitate intre toate statele. Do

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 
și președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Urmărite cu viu interes și subli
niate cu aplauze de cei prezenți. 
toasturile au fost marcate, la înche
ierea lor, de intonarea imnurilor de 
stat ale României și Pakistanului.

rim să realizăm o nouă ordine eco
nomică și politică internațională, pe 
baza colaborării și înțelegerii între 
toate statele, inclusiv între statele 
în curs de dezvoltare, sărace, și sta
tele dezvoltate, bogate. Dacă vom 
ajunge la realizarea acestei noi or
dini pe baza unei colaborări și în
țelegeri. dacă țările dezvoltate vor 
fi conștiente că trebuie să renunțe 
la anumite privilegii și să vină în 
sprijinul țărilor slab dezvoltate, 
atunci este posibil realmente să rea
lizăm această transformare pe calea 
colaborării și înțelegerii — și noi 
dorim acest lucru ! Totuși, tre
buie să se înțeleagă că popoarele ță
rilor subdezvoltate sau în curs de 
dezvoltare, care reprezintă două tre
imi din omenire, nu mai pot accepta 
la infinit inegalitatea, nu mai pot 
admite să trăiască în sărăcie și să 
îngăduie privilegiile altora. Cam a- 
proape acum 100 de ani. un mare 
poet român spunea, adresîndu-se in 
general celor asupriți :
„De ce uitați că-n voi e număr 

și putere ?
Cind vreți, puteți prea lesne 

pămîntul să-mpărțiți“
Și. intr-adevăr, cei în curs de dez

voltare, cei săraci, sînt cei multi și, 
dacă se unesc, ei pot să realizeze o 
lume mai dreaptă și mai bună, o 
nouă ordine economică internațio
nală ! Sînt complet de acord că, în 
această privință, trebuie să căutăm să 
ajungem la înțelegeri. Dar se pune 
și o întrebare : dacă cei bogați, cei 
dezvoltați, nu vor să înțeleagă, tre
buie să ne mulțumim cu această si
tuație ? Eu nu vreau însă să răspund 
la această întrebare ; dar un poet ro
mân revoluționar spunea :

„Dreptatea nu e printre stele, 
Ci numai în brațele-ți de fier. 
De știi să te slujești de ele, 
Te-or asculta și cei din cer“.
Eu sînt de acord că trebuie să fa

cem totul pentru a soluționa proble
mele pe calea înțelegerii, pentru a 
evita confruntarea. Să soluționăm 
problemele dintre state pe calea 
înțelegerii și colaborării pașnice. Dar 
problemele fundamentale, ale liber
tății și egalității, ale dreptului po
poarelor la o viață demnă și liberă 
nu pot fi un motiv de tîrguială — 
ele constituie un drept pe care po
poarele trebuie să și-1 afirme și, 
la nevoie, să și-1 cucerească prin 
forță.

Poporul român se găsește aici, pe 
aceste pămînturi, de peste 2 000 de 
ani. La fel, poporul pakistanez se 
află pe pămînturile sale cam tot de 
atîta timp, sau chiar de mai mult. 
Desigur, și unul și altul au suferit 
transformări in decursul istoriei, dar 
ele și-au păstrat ființa proprie, pro
pria lor demnitate, propriul fel de 
a gîndi. Dacă am fi renunțat chiar 
un moment de a ne apăra ființa, 
nu am mai fi existat astăzi.

între timp s-au perindat foarte 
multe impdrii — și au dispărut unul 
după altul. Istoria adeverește că 
viitorul aparține acelor popoare care 
vor să trăiască liber, care doresc să 
Înfăptuiască relații noi, de egalita
te, menite să deschidă perspectiva 
unei vieți demne fiecărei națiuni, 
fiecărui om,

Sînt, într-adevăr, probleme com
plexe și grave de soluționat. Sînt, 
îndeosebi, problemele înarmărilor 
nucleare, ale înarmării în general. 
Dacă m-aș referi la un exemplu 
foarte recent — am în vedere eve
nimentele din Indochina — se poate 
trage concluzia că nu există forță în 
lume care să împiedice un popor 
să-și cucerească independența dacă 
e hotărît să lupte pentru aceasta. Noi 
nu sintem printre aceia care cred că 
viața e chiar atît de ușoară. Știm că 
de multe ori libertatea, dreptul de a 
fi stăpîn în propria țară se cuceresc 
prin lupte grele. Dar poporul român 
— poate și cel pakistanez — are un 
proverb care spune cam așa : „Mai 
bine să mori în picioare, decît să 
trăiești în genunchi". Desigur, noi nu 
dorim nici să murim, dar nici să 
trăim în genunchi. Eu aș modifica 
astăzi acest proverb și aș spune : 
să nu admiți moartea, dar nici înge
nuncherea ; să lupți pentru a trăi 
liber !

M-am referit la toate acestea avînd 
în vedere, într-adevăr, problemele 
complexe care confruntă astăzi ome
nirea. Sîntem partizanii unei înțe
legeri și colaborări între toate statele, 
fără deosebire de orînduire socială. 
Dar considerăm că nu se poate rea
liza această înțelegere decît pe baza 
deplinei egalități, a respectului inde
pendenței și suveranității naționale, 
a dreptului fiecărei națiuni de a fi 
liberă, de a-și făuri soarta în mod 
independent.

Avem deplina încredere că popoa
rele pot să realizeze o nouă ordine 
economică și politică internațională, 
mai dreaptă și mai bună. Sîntem 
ferm de partea acelora care se pro
nunță pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună !

Dorim ca relațiile româno-pakista- 
neze să servească deopotrivă bună
stării și fericirii celor două popoare, 
să contribuim activ la promovarea 
colaborării și a păcii între toate po
poarele lumii !

Vă invit să ridicăm acest toast în 
sănătatea președintelui Partidului 
Poporului, primul ministru al Pa
kistanului, și in sănătatea doamnei 
Bhutto.

Pentru colaborarea trainică și mul
tilaterală între România și Pakistan ;

Pentru pace și colaborare între toa
te popoarele lumii

în sănătatea dumi rvoastră, a tu
turor 1 (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și președintele 
Partidului Poporului din Pakistan, 
primul ministru al Republicii Isla
mice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
s-au reîntîlnit vineri după-amiază.

întrevederea a marcat încheierea 
cu succes a convorbirilor oficiale 
româno-pakistaneze la nivel înalt.

„Trebuie să ne felicităm 
pentru evoluția atît de rodnică a relațiilor 

româno-pakistaneze”
Interviu acordat de ZULFIKAR ALI BHUTTO, președintele Partidului Poporului, 

primul ministru al Pakistanului, ziarului „Scînteia"

Cu prilejul vizitei oficiale pe care o Întreprinde In (ara noastră, 
președintele Partidului Poporului din Pakistan, prim-ministru al Re
publicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, a acordat ziarului 
„Scînteia" interviul de mai jos :

ÎNTREBARE : In evoluția as
cendentă a relațiilor româno-pa
kistaneze, convorbirile pe care 
le-ați avut cu președintele 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitelor efectuate in Pakistan 
în 1973 și în primăvara acestui 
an au marcat momente de cea 
mai mare însemnătate. Cum a- 
preciați actualele convorbiri de 
la București, ce perspectivă des
chid ele pentru dezvoltarea in 
continuare a acestor raporturi ?

RĂSPUNS : în relațiile noastre bi
laterale s-au înregistrat, într-adevăr, 
progrese importante în ultimii ani. 
Cele două vizite ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Pakistan au o 
înaltă semnificație și ele au contri
buit, într-o măsură importantă, la 
dezvoltarea raporturilor româno-pa
kistaneze în cele mai diferite dome
nii. Acum, cu prilejul actualei vizi
te, acest proces este dus mai depar
te. Aș dori să spun că sînt mai mult 
decît satisfăcut de rezultatele cu care 
ea se încheie. Am făcut noi pași îna
inte și vom continua, și în viitor, să 
mergem în aceeași direcție, pentru ca 
relațiile dintre țările noastre să de
vină tot mai strinse, pe toate planu
rile.

Am căzut de acord să multiplicăm 
contactele dintre România și Pakis
tan la diferite niveluri. Scopul nostru 
comun este, în fond, întărirea păcii 
și se poate spune că însăși actuala 
vizită constituie o contribuție în a- 
cest sens, după cum și precedentele 
intîlniri la nivel înalt româno-pakis
taneze au slujit aceluiași scop.

Nu putem decît să ne felicităm 
pentru această evoluție atît de rod
nică, care exprimă deopotrivă voința 
Pakistanului, ca și a României.

ÎNTREBARE : In ce domenii 
considerați că există perspecti
ve favorabile amplificării cola
borării dintre România și Pa
kistan ? Cum vedeți căile și mo
dalitățile unei mai strinse con
lucrări dintre cele două țări ale 
noastre pe arena internațională?

RĂSPUNS : Aș vrea să mă refer, 
ca răspuns la această întrebare, la 
vizita pe care am făcut-o la unele 
din întreprinderile industriale din 
țara dv., cum ar fi Combinatul petro
chimic de la Brazi, fabrica de trac
toare, fabrica de autocamioane. Am 
fost profund impresionat de tot ceea 
ce se realizează aici. Calitatea pro
duselor, modul științific de organi
zare a producției, entuziasmul și dis
ciplina în muncă sînt aspecte care 
oglindesc grăitor marile succese ale 
României in făurirea unui prezent 
mai bun, a unui viitor mai fericit, 
întreprinderile vizitate, fiecare cu 
specificul ei, ilustrează tot atîtea do
menii în care Pakistanul și România 
au dezvoltat sau pot dezvolta în 
viitor acțiuni de cooperare reciproc 
avantajoasă. Putem afirma că pro

Premierul Pakistanului în unități 
industriale din Brașov

Vineri dimineață, primul ministru 
al Republicii Islamice Pakistan, Zul
fikar Aii Bhutto, împreună cu per
soanele oficiale pakistaneze care îl 
însoțesc, a vizitat unități industriale 
din orașul Brașov.

Premierul pakistanez a fost însoțit 
de Virgil Trofin, prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, Lucian Petrescu, 
ambasadorul României în Pakistan, 
general-locotenent Nicolae Negules- 
cu, de alte persoane oficiale.

La întreprinderea brașoveană 
„Tractorul", unde a fost întimpinat 
de Alexandru Mărgăritescu, adjunct 
al ministrului industriei construcții
lor de mașini, înaltul oaspete a avut 
prilejul să cunoască cîteva dintre 
preocupările principale ale colectivu
lui acestei mari unități industriale. 
S-a reliefat că tractoarele fabricate 
aici sînt apreciate în peste 80 de țări 
în care se exportă, printre, care și 
Pakistanul.

în timpul vizitei, ureîndu-se la vo
lanul unui tractor, primul ministru 
pakistanez a făcut cîteva probe de 
motor și de conducere și s-a intere
sat de condițiile de testare a motoa

A participat tovarășul Manea Mă
nescu, prim-ministru al guvernului.

Premierul pakistanez și-a manifes
tat mulțumirea deosebită pentru pri
lejul de a fi cunoscut în mod direct, 
cu ocazia vizitei sale, aspecte din 
viața și preocupările poporului ro
mân, a avut cuvinte de înaltă apre
ciere la adresa marilor realizări do- 
bîndite de țara noastră sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

gresele înregistrate pînă în prezent 
în domeniul colaborării economice 
sînt notabile și, fără îndoială, ele 
vor fi și mai substanțiale în viitor.

în ce privește conlucrarea pe plan 
internațional, atît România cît și Pa
kistanul sînt țări profund atașate 
cauzei păcii, ceea ce reprezintă pre
misa cea mai bună pentru acțiuni co
mune în vederea promovării acestui 
scop nobil. Chiar în aceste zile, Româ
nia și Pakistanul au fost alese 
membri nepermanenți ai Consiliului 
de Securitate și sînt sigur că cele 
două țări ale noastre vor aduce o 
contribuție valoroasă și în cadrul a- 
cestui important organ al Națiunilor 
Unite în vederea promovării păcii în 
lume.

ÎNTREBARE : Urmărind cu 
sentimente de simpatie succese
le Pakistanului, cititorii „Scin- 
teii" ar fi dornici ca Excelența 
Voastră să le înfățișeze princi
palele preocupări ale guvernului 
pakistanez in sfera dezvoltării 
interne, direcțiile prioritare spre 
care se îndreaptă atenția și e- 
forturile autorităților și ale po
porului pakistanez.

RĂSPUNS : Poporul și guvernul 
pakistanez se preocupă, firește, în 
cel mai înalt grad, de problemele 
dezvoltării economice și sociale a 
țării noastre. în 1971 am trecut 
printr-o serioasă criză politică, dar 
poporul nostru, hotărît să nu se dea 
in lături de la nici un sacrificiu pen
tru apărarea suveranității și inde
pendenței sale, a reușit să depă
șească această criză. Desigur, pro
blemele salvgardării intereselor vita
le ale patriei sînt de cea mai mare 
importanță. Deosebit de importante 
sînt, de asemenea, problemele dez
voltării economice și sociale. Din pă
cate, această dezvoltare nu a fost 
atît de rapidă cît am sperat. Dato
rită actualei situații haotice econo
mice și monetare care domnește în 
lume, fenomenele de profundă cri
ză din aceste domenii se reflectă ne
mijlocit și în mod deosebit asupra 
evoluției economice și sociale a ță
rilor subdezvoltate, cum este și Pa
kistanul. Dacă nu ar fi existat a- 
ceastă criză, cea mai gravă de la sfîr- 
șitul celui de-al doilea război mon
dial, am fi făcut progrese mult 
mai substanțiale. în plus, asupra 
țării noastre s-au abătut calamități 
naturale. în ciuda acestor stări de lu
cruri s-au înregistrat unii pași înainte 
și vom continua să mergem în aceeași 
direcție. în prezent ne concentrăm 
atenția către dezvoltarea sectorului 
public al economiei și sperăm că 
printr-o participare mai însemnată a 
statului, prin eforturile sporite ale 
întregului popor, prin promovarea 
unei politici avînd ca țel bunăstarea 
maselor largi, eliberarea lor de sub 
orice exploatare, pașii înregistrați 
vor fi și mai importanți.

relor, de performanțele tractoarelor. 
Primul ministru Zulfikar Aii Bhutto 
a arătat că în țara sa, datorită dezvol
tării agriculturii, cererea de tractoare 
s-a dublat în ultimii ani și se află în 
studiu problema realizării unei uzine 
proprii. „Guvernul meu va saluta 
colaborarea dintre întreprinderea dv. 
și întreprinderile pakistaneze, a spus 
primul ministru. Sîntem interesați să 
realizăm și în acest domeniu, ca și 
în multe altele, o cooperare strînsă 
cu România, în interesul ambelor 
țări, spre binele celor două popoare".

La întreprinderea de autocamioane 
din Brașov, al doilea obiectiv al vi
zitei, oaspetele s-a interesat de struc
tura unității, de activitatea de con
cepție, cercetare și producție. Aici 
au fost prezentate cele mai noi ^rea
lizări ale unității, care se produc pe 
linii de fabricație cu un înalt grad 
de automatizare. S-a arătat că auto
camioanele și autobuzele fabricate 
aici circulă pe numeroase șosele din 
Europa, Asia, Africa și America, că 
pe unul din tipurile de șasiuri, ex
portat și în Pakistan, au fost mon
tate, cu aportul unor unități specia
lizate, caroserii de autobuze pentru 
traficul urban. în prezent, în cadrul

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
premierul Zulfikar Aii Bhutto și-au 
exprimat satisfacția pentru rezulta
tele deosebit de rodnice ale convor
birilor purtate, apreciind că a fost 
pusă cu acest prilej o bază trainică 
pentru extinderea și dezvoltarea mai 
intensă a colaborării celor două 
popoare în toate domeniile de acti
vitate, în folosul progresului econo
mic și social al ambelor țări, al cau
zei păcii și înțelegerii intre națiuni.

ÎNTREBARE : Lichidarea de
calajelor existente in lumea 
contemporană, statornicirea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, a unor relații de 
echitate intre toate statele con
stituie in prezent probleme ar
zătoare pentru întreaga umani
tate. V-am ruga să ne împărtă
șiți care sînt concepțiile și po
ziția Pakistanului in aceste pro
bleme, ca și în privința măsuri
lor ce trebuie întreprinse pentru 
soluționarea lor.

RĂSPUNS : într-adevăr, acestea 
sint probleme arzătoare ; mai mult, 
aș putea spune că ele reprezintă 
un vulcan clocotitor, iar popoarele 
lumii nu mai pot tolera ca flăcările 
și fumul acestui vulcan să se în
tețească. Este necesar să îl stingem 
cît mai grabnic, iar pentru a ajunge 
aci se impun o distribuire mai echi
tabilă a resurselor și bogățiilor lumii, 
statornicirea unei ordini economice 
internaționale echitabile, crearea 
unor instituții internaționale care să 
funcționeze pe o bază mai justă. 
Timp de secole, in perioada colonia
lismului și după aceea, în perioada 
neocolonialismului, materiile prime 
ale țărilor subdezvoltate au fost ex
ploatate exclusiv în beneficiul și pen
tru îmbogățirea altor țări, a puteri
lor coloniale și a țărilor asociate cu 
puterile coloniale.

Această situație nu mai poate dăi
nui, după cum nu mai poate dăinui 
situația în care două treimi din ome
nire trăiește în beznă, in ignoranță 
și lipsuri de tot felul, iar cealaltă 
treime în huzur. Popoarele s-au să
turat de promisiuni, de rezolu
ții ineficace, de cuvinte goale, 
fără conținut, ele vor rezultate tan
gibile. Ele vor să fie pe deplin stă- 
pîne pe bogățiile proprii, vor prețuri 
echitabile pentru materiile prime pe 
care le produc, vor mai multă hra
nă, îmbrăcăminte mai bună, o educa
ție corespunzătoare pentru copiii lor.

Aceste rezultate tangibile pot fi a- 
tinse numai dacă toate statele iubi
toare de libertate și justiție, așa cum 
este România, acționează unit. Am 
bîjbiit vreme prea îndelungată în 
beznă, dar acum întrezărim, ca să 
spun așa, lumină la capătul tunelului. 
Acest lucru se datorește în cea mai 
mare măsură atitudinii țărilor lumii 
a treia, luptei lor hotărîte pentru 
schimbarea actualei situații, caracte
rizată prin injustiție și inechitate. 
Acest lucru se datorează, de aseme
nea, poziției principiale și curajoase a 
unor țări cum este România. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu promo
vează cu clarviziune și curaj politica 
României îndreptată spre realizarea 
cerinței de a se statornici o or
dine economică mai dreaptă, o lume 
bazată pe pace și justiție. Am dori să 
îi aducem omagiul nostru pentru că 
a știut să sesizeze miezul acestor 
probleme și pentru că acționează cu 
fermitate încît ele să-și găsească o 
rezolvare justă.

Interviu realizat da 
R. CAPLESCU

unor acțiuni de cooperare, specialiști 
români și pakistanezi studiază posi
bilitatea realizării de subansamble 
pentru camioanele și autobuzele ro
mânești în țara, prietenă.

Oaspetele a vizitat, de asemenea, o 
expoziție cu produse ale centralei de 
resort, în cadrul căreia a fost pre
zentată o gamă largă de autoturisme 
de oraș și de teren, microbuze, auto
buze, camioane etc. Apreciind cali
tatea și confortul acestora, primul 
ministru pakistanez s-a interesat de 
condițiile de desfacere a lor. în în
cheierea vizitei, adresind felicitări 
pentru realizările deosebite obținute, 
premierul Zulfikar Aii Bhutto a urat 
muncitorilor, întregului colectiv bra
șovean tot mai multe succese.

★
în aceeași dimineață, doamna 

Nusrat Bhutto și alte persoane ofi
ciale pakistaneze și române au vizi
tat marele complex comercial „Bra
șov" și întreprinderea de tricotaje 
din localitate.

★
în după-amiaza aceleiași zile, pri

mul ministru pakistanez, împreună 
cu soția și persoanele oficiale care-d 
însoțesc s-au reîntors în Capitală.
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DE ZIUA ARMATEI NOASTRE
Adunarea festivă din Capitală

Vineri după-amiază a avut loc în 
Capitală adunarea festivă consacrată 
Zilei Armatei Republicii Socialiste 
România.

La adunare au luat parte tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., general de armată 
Ion Ioniță, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale, 
Teodor Coman, ministrul de interne, 
general-colonel Ion Coman, prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
reprezentanți ai conducerii unor in
stituții centrale și organizații obștești, 
veterani din războiul antihitlerist, 
generali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri, reprezentanți al gărzilor 
patriotice și ai formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucureștene.

Au luat parte, de asemenea, atașați 
militari ai unor misiuni diplomatice 
la București.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Despre semnificația Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România a vor
bit generalul-maior Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliului 
politic superior. Sărbătorirea Zilei 
armatei, a arătat vorbitorul, este o 
expresie a cinstirii de către oame
nii muncii a vitejiei și spiritului de 
jertfă cu care ostașii români, in urmă 
cu peste trei decenii, au participat, 
împreună cu gărzile patriotice, cu în
tregul popor, la înfăptuirea insurec
ției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste și au luptat apoi, 
umăr la umăr cu ostașii sovietici, 
pentru desăvîrșirea eliberării patriei 
de sub dominația fascistă, pentru ob
ținerea victoriei asupra Germaniei 
naziste. Această sărbătoare constituie, 
totodată, un prilej de evocare a tra
dițiilor bogate făurite de poporul ro
mân în lupta seculară pentru liber
tate socială și independență națională, 
un simbol al prețuirii de care se 
bucură armata în societatea noastră 
socialistă, al grijii neslăbite ce i-o 
poartă partidul și statul.

Mîndri de tradițiile făurite de îna
intași, de marile înfăptuiri socialiste 
obținute de patria noastră, militarii, 
manifestîndu-și recunoștința profun
dă față de Partidul Comunist Român, 
față de secretarul general al parti
dului, președintele republicii, coman
dantul suprem al forțelor armate, to
varășul Nicolae Ceaușescu, înfăptu
iesc cu abnegație misiunea de onoare 
încredințată.

„Mediul ambiant danez“
biecte împreună cu 
care colaborează la al
cătuirea unei ambian
țe. Stilul impus de a- 
ceste obiecte este de 
o maximă sobrietate, 
de o eleganță genera
tă și de calitatea ma
terialelor — în majori
tate tradiționale (lemn, 
lină, ceramică etc.) — 
de simplitatea liniilor, 
in care funcționalita
tea nu se exprimă șo-

CARNET

PLASTIC
cant, ci propune, cu 
discreție, forma cu e- 
videntă grijă pentru 
confort. In complexi
tatea accepției acestui 
termen.

Ideile generoase ale 
expoziției depășesc 
simpla informație des
pre o lume a formelor 
„la modă". Ele comu
nică convingerea opti
mistă că un mediu 
elaborat cu grijă are 
un efect pozitiv asu
pra omului ; confortul, 
conceput mult mai 
larg decît satisfacția 
materială imediată, 
are capacitatea sa de 
a genera echilibru 
psihic, de a stimula 
puterea creatoare, de 
a permite destinderea.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
pe larg la activitatea desfășurată de 
partid pentru crearea unei armate 
profund devotate intereselor poporu
lui, apărătoare de nădejde a cuceri
rilor revoluționare ale oamenilor 
muncii, scut de nădejde al libertății, 
independenței și integrității patriei. 
Izvorul tăriei armatei — a subliniat 
vorbitorul — chezășia exercitării de
pline a rolului ce-i revine în socie
tatea noastră constau în conducerea 
ei de către Partidul Comunist Român.

Componentă principală a sistemului 
național de apărare, armata noastră 
dispune de tot ceea ce ii este nece
sar pentru îndeplinirea misiunilor 
încredințate de partid și popor, este 
înzestrată cu armament și tehnică de 
luptă moderne, în cea mal mare 
parte din producția internă. Mili
tarii de toate gradele depun eforturi 
susținute pentru ridicarea forței 
combative a unităților și marilor 
unități, pentru perfecționarea proce
sului instructiv-educativ, își îndepli
nesc cu abnegație îndatoririle ce le 
revin.

Integrîndu-se în efortul general al 
poporului, armata îmbină în mod ar
monios pregătirea pentru îndeplini
rea misiunii de bază cu participarea 
Ia munca pentru înfăptuirea obiecti
velor dezvoltării economico-sociale a 
țării.

în spiritul politicii externe a parti
dului și statului, armata țării dez
voltă colaborarea cu armatele țărilor 
care fac parte din Tratatul de la Var
șovia, cu armatele tuturor țărilor so
cialiste, ale altor state prietene.

încredințăm partidul, guvernul și 
poporul, pe iubitul nostru comandant 
suprem că armata noastră populară 
va depune toate eforturile pentru a 
fi permanent la înălțimea misiunii de 
onoare încredințate, de a apăra cuce
ririle revoluționare ale poporului, li
bertatea, independența și suveranita
tea scumpei noastre patrii.

La adunarea festivă au rostit apoi 
cuvîntări de salut generalul-colonel 
în rezervă Smirnov Constantin, vete
ran din războiul antihitlerist. Dina 
Carol, secretar al comitetului de 
partid, comandantul gărzii patriotice 
de la întreprinderea „23 August", și 
elevul Zamfirescu Cătălin, secretarul 
comitetului U.T.C., locțiitorul co
mandantului Centrului de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei 
de la liceul „Gheorghe Șincai".

în încheierea festivității, ansam
blul artistic „Doina" al armatei a pre
zentat un program artistic.

(Agerpres)

pe soldați și cadre gata de 
fapte demne, destoinici și 
iscusiți pe cîmpul exerci- 
țiilor de luptă, dîrii la 
inundații, harnici în bătălia 
recoltei, săritori la treabă 
ori de cite ori grijile obștii

rui supersonic 1-atl zărit 
ieri pe cer — punct mi
nuscul și argintiu în infinit 
— are mii și mii de aseme
nea zboruri în urma sa. că 
acel inginer militar și co
lectivul său au realizat o

la margine de țară și bate 
cu pasul granița, împreună 
cu subordonații săi...

Am scris odată despre 
un ofițer pentru care ori
unde înseamnă realmente 
un titlu de mîndrie. A fost

cresc ostașii țării

le solicită aportul, price
perea. spiritul de ordine și 
disciplină. Dar că adesea, 
așa cum e și firesc, munca 
lor nu devine... publică, 
este Și acesta un adevăr. 
Probabil că numai in lumea 
ostășească se cunoaște, 
bunăoară, că acel artilerist, 
comandant de baterie, a 
devenit un as al tragerilor 
precise, că acel pilot al că-

rachetă originală, antigrin- 
dină, că acel căpitan este 
unul dintre constructorii 
furnalelor din Galati, câ 
acel maistru militar are 
trei inovații tehnice de ma
re utilitate, că soldatul pe 
care-1 întîlnești în învoire 
a fost un erou pe timpul 
inundațiilor, că maiorul cel 
sfios în tumultul marelui 
oraș trăiește de 20 de ani

în post în cîmp, apoi în 
mijlocul stufului, apoi în 
vîrf de munte, ani și ani 
în șir. Fiecare dintre copiii 
săi s-a născut Intr-o altă 
garnizoană, iar cînd cei de 
la eșalonul superior, pre
ocupați de a-1 muta după 
atîția ani într-o localitate 
cu blocuri și încălzire cen
trală, l-au întrebat unde 
preferă... a răspuns cu toa

de a ține deci cont 
de . întreaga gamă a 
realității umane. Sub
liniind umanismul u- 
nei asemenea atitu
dini, desprindem cali
tatea fundamentală a 
designului danez. De 
aceea, raportul între 
seria mare și obiecte
le cu personalita
tea marcantă, seriile 
scurte etc. va înclina 
în favoarea celor din 
urmă: de aceea, desig- 
nerii sînt atenți la res
pectarea tradițiilor cul
turale (legătura cu 
vechea artă populară 
daneză), la integrarea 
circumspectă a achizi
țiilor designului inter
național, la elaborarea 
unui stil expresiv și 
propriu. Arhitectul 
Niels Kryger formu
lează simplu și eloc
vent acest principiu : 
„indiferent de rolul 
lor, (obiectele) au o 
trăsătură comună, sînt 
toate produsul unei 
concepții de viață ce 
are ca țel să dea oa
menilor posibilitatea 
de a trăi omenește".

Expresie a unei civi
lizații de certă indivi
dualitate, expoziția 
„Mediul ambiant da
nez" este o manifes
tare care contribuie 
exemplar la efortul de 
apropiere și cunoaște
re între popoare, efort 
pe care țara noastră 
îl susține In mod con
stant.
Constantin PRUT

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România

La 25 octombrie, anul acesta, sărbătorim Ziua Armatei Republicii Socia
liste România în atmosfera puternicului avînt creator cu care oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul țării acționează pentru transpunerea neabătută în 
viață a mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism, pentru obținerea de noi și 
importante realizări in înfăptuirea cincinalului înainte de termen.

Această zi evocă momentul înălțător cînd, în urmă cu 31 de ani, a fost 
desăvirșită eliberarea patriei de sub dominația fascistă. Rememorînd acest 
eveniment, națiunea noastră socialistă aduce un fierbinte omagiu vitejiei și 
spiritului de sacrificiu dovedite de bravii ostași români care au participat cu 
bărbăție, împreună cu gărzile patriotice, cu întregul popor, la înfăptuirea in
surecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944 și 
au luptat apoi, în continuare, umăr la umăr cu ostașii sovietici, pentru alunga
rea trupelor hitleriste de pe ultima brazdă de pămint românesc, pentru eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la zdrobirea Wehrmachtului german. 
Totodată, poporul nostru își exprimă dragostea și prețuirea față de armata 
sa populară de azi. creată și educată de Partidul Comunist Român. Conti- 
nuînd și îmbogățind tradițiile luminoase făurite de înaintași, identificîndu-se 
cu idealurile și interesele vitale ale poporului, armata României socialiste își 
îndeplinește cu abnegație misiunea încredințată.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri, generali 
și amirali,

Cu prilejul Zilei armatei, vă felicit călduros pentru rezultatele obținute în 
pregătirea de luptă și politică, precum și în înfăptuirea sarcinilor importante 
revenite pe frontul construcției socialiste !

Răspunzînd grijii părintești a partidului și poporului, animați de flacăra 
nestinsă a dragostei față de patrie, de spirit revoluționar, de hotărîrea fermă 
de a nu precupeți nimic pentru executarea întocmai a ordinelor comandantului 
nostru suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, intensificați-vă eforturile pentru 
ridicarea pe noi trepte a capacității combative a unităților și marilor unități, 
pentru îndeplinirea exemplară a tuturor îndatoririlor ostășești !

în posturile de răspundere încredințate sub faldurile drapelelor de luptă, 
să vă îmbărbăteze permanent înalta mîndrie patriotică și conștiința arzătoare 
că, împreună cu întreaga națiune, sinteți străjuitori neclintiți ai tuturor va
lorilor materiale și spirituale moștenite de la străbuni, ai cuceririlor noastre 
revoluționare de azi, ai independenței, suveranității și integrității teritoriale 
ale României socialiste.

In cinstea celei de-a 31-a aniversări a Zilei Armatei Republicii Socia
liste România,

ORDON:
La 25 octombrie, ora 21,00, la București se vor trage, în semn de salut, 21 

salve de artilerie !
★

Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al poporului, 
Inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 
România 1

Trăiască secretarul general al partidului, comandantul suprem al forțelor 
noastre armate — tovarășul Nicolae Ceaușescu !

Trăiască Armata Republicii Socialiste România — scut de nădejde al cu
ceririlor revoluționare ale poporului !

Ministrul apărării naționale
General de armată ION IONIȚĂ

Statutul legal al gestionarului
Printre actele cu caracter norma

tiv votate de M.A.N. în sesiunea sa 
din noiembrie 1969 se numără și 
„Legea privind angajarea gestionari
lor, constituirea de garanții și răs
punderea in legătură cu gestionarea 
bunurilor organizațiilor socialiste". 
Pe scurt, principalele prevederi ale 
legii — important document în do
meniul activității privind buna gos
podărire a temeliei economice a 
societății noastre socialiste : avutul 
obștesc — sînt grupate în jurul 
cîtorva probleme-cheie, cum sînt : 
precizarea calității de gestionar ; con
dițiile de angajare Și funcționare ale 
gestionarilor (studii, vîrstă și stagiu 
etc.) ; constituirea de garanții in ve
derea acoperirii eventualelor daune 
cauzate avutului obștesc ; răspunde
rile ce revin în legătură cu patrimo
niul nostru social — gestionarului, 
celui ce angajează, garanților 
ș.a.m.d.

Eforturilor întregului popor de a 
spori neîncetat avuția noastră socia
lă — cheia prosperității tuturor și' a 
fiecăruia in parte — le corespund si 
în acest domeniu, pe plan legislativ, 
măsuri adecvate, absolut necesare 
atît din punct de vedere strict juri
dic, cît și din punct de vedere gos
podăresc.

Care aspecte privitoare la aplica
rea prevederilor legii rețin in mod 
deosebit atenția ?

în legătură cu aceasta ne-am 
adresat tovarășului colonel Valeriu 
Buzea. locțiitor al șefului Inspecto
ratului general al miliției.

— Există o deplină concordantă 
intre progresul economic, social și 
moral in societatea noastră șl ac
tualele dispoziții legislative. Le
gea 22 — cum o numim pe scurt 
— este calitativ superioară tuturor 
vechilor reglementări. Atît prin fap
tul că. în cadrul economiei noastre 
socialiste, ea acordă gestionarului și 
funcției sale locul și statutul legal 
cuvenit, cît Si prin faptul că. potri

tă seriozitatea, și nu fără 
mîndrie : oriunde. Și e fi
resc. Munca sub drapel este 
un continuu exercițiu al 
dăruirii. In condițiile ar
matei noastre moderne, do
tată cu o tehnică militară 
de mare complexitate, 
unde calitatea este priori
tară la toate armele și în 
toate compartimentele, nu
mai muncind fără preget 
te poți ridica la nivelul e- 
xigențelor izvorite din mi
siunile incredințate. din or
dinele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comandantul 
suprem al forțelor noastre 
militare.

In spiritul eroismului și 
vitejiei cresc ostașii țării. 
Atelierul de foc al educa
ției lor comuniste îl consti
tuie insăși munca pe care 
o fac, atmosfera de răs
pundere și angajare din 
unități și subunități. între
gul proces educativ desfă
șurat de comandanți. de 
organele și organizațiile de 
partid și cele ale U.T.C. 
este îndreptat spre forma
rea unor oameni înaintați, 
cu profunde convingeri re
voluționare, devotați patri
ei. mîndri de mărețele ei 
înfăptuiri socialiste, pe care 
le străjuiesc fără preget, 
animați de sincere senti
mente internaționaliste, de 
solidaritate cu ostașii ar
matelor celorlalte țări so
cialiste, cu -.toți cei ce se 
consacră apărării păcii șl 
progresului.

Așa îi crește Partidul 
Comunist Român pe ostașii 
săi.

Colonel L. TARCO

vit acestui loc și statut, instituie, 
corelativ, și răspunderea integrală a 
acestuia pentru încrederea acordată 
de societate : administrativă, civilă 
sau penală, după caz.

în fapt, gestionarul deține și gos
podărește — in numele nostru, al 
tuturor — întreaga bogăție a socie
tății.

Spun toate acestea pentru că, in
diferent în care capitol, articol sau 
paragraf de lege se încadrează, în

PENTRU 0 CORECTA Șl RIGUROASĂ APLICARE 
A LEGII PRIVIND ANGAJAREA GESTIONARILOR

călcările de lege — din păcate, încă 
destul de numeroase — își au origi
nea în subestimarea sau tratarea cu 
superficialitate a funcției șî rolului 
social al gestionarului, în interpre
tarea formală, „de ochii lumii", a 
dispozițiilor legii. Iată, de pildă, o si
tuație pe care am găsit-o la unul 
dintre controalele efectuate la „Stea
gul roșu“-Brașov. Din numărul to
tal al gestionarilor de mari valori 
materiale, zece persoane, deși strict 
teoretic îndeplineau condițiile de 
vîrstă. de studii și stagiu, deși depu- 
seseră garanțiile de rigoare etc., erau 
total incompatibile cu calitatea de 
gestionar din alte puncte de ve
dere : fie al disciplinei muncii, 
fie al eticii profesionale. Con
cret : unul dintre ei era alcoo
lic — uneori își aducea și „drogul" 
cu el. la serviciu, și nu o dată 
organele de pază și ordine au 
constatat părăsirea de către acesta a 
serviciului pentru a-și cumpăra bău
turi. Altul era corect, serios, 
dar se dovedea pur și simplu 
incompatibil pentru funcția de 
gestionar, fiind... un incompetent! Or,

Amintirea unui eminent intelectual, 
brav militant democrat

între figurile reprezentative ale 
școlii noastre superioare din anii 
interbelici, care au rămas înscrise 
în amintire atlt prin opera di- 
dactică-științifică, cit și prin pozi
ția consecventă, curajoasă, antifas
cistă, se află și aceea a profesorului 
universitar Traian Bratu, de la a 
cărui naștere se împlinesc 100 de ani.

Născut la Rășinari, Intr-o fami
lie de țărani, Traian Bratu și-a făcut 
studiile liceale la Sibiu, apoi pe cele 
universitare la București, unde. in. 
anul 1898, a obținut licența în 
litere și filozofie. In 1907 și-a sus
ținut doctoratul în filozofie la Uni
versitatea din Berlin. Reîntors în 
țară, a funcționat in Invâțămîntul 
superior, parcurgind întreaga ierar
hie universitară. Incepind din 1921 
a condus — cu 
mici întreruperi 
— în calitate de 
rector, universita
tea ieșeană. Con
comitent cu acti
vitatea didactică, 
a desfășurat o 
bogată activitate 
de cercetare, ma
terializată în lucrări de istorie lite
rară, critică, estetică și filozofie.

Personalitatea lui Traian Bratu 
poate fi înțeleasă in toată comple
xitatea ei numai in măsura in care 
profesorului și omului de știință i se 
asociază atributele intelectualului 
democrat, antifascist, continuu pre
ocupat de soarta țării și a poporu
lui său.

Traian Bratu s-a aflat consecvent 
Înregimentat în rîndurile acelor in
telectuali înaintați care au respins 
fascismul de la primele sale mani
festări, au demascat caracterul lui 
profund reacționar, retrograd, au a- 
vertizat asupra primejdiei grave pe 
care o reprezenta pentru cultură, 
pentru democrație, pentru Înseși in
dependența, integritatea teritoria
lă și suveranitatea patriei. încă 
din perioada imediat următoa
re primului război mondial s-a îm
potrivit acțiunilor elementelor na- 
ționalist-șovine, grupate în jurul lui 
A. C. Cuza, înfierînd caracterul lor 
huliganic.

Ilustrul rector și-a făcut cunoscute 
numele și poziția sa antifascistă în 
întreaga țară atunci cînd, în 1923, a 
determinat senatul universitar să 
adopte hotărirea de eliminare din 
rîndurile studențimii a lui Corneliu 
Zelea Codreanu și a celorlalte ele
mente fasciste huliganice care gra
vitau în jurul acestuia.

Ca martor ăl apărării în procesul 
intentat în anul 1936 unui grup de 
militanți antifasciști, în frunte cu 
prof. Petre Constăntinescu-Iași, el 
și-a exprimat fățiș solidaritatea cu 
lupta acestora, condamnînd totodată

100 de ani de la nașterea 

lui Traian Bratu

A apărut t „REVISTA DE FILOZOFIE* 1*

...Era toamnă și era 
război, ostașii români răz
bateau prin ploaie de 
gloanțe spre centrul orașu
lui, iar acolo mîini febrile 
au arborat tricolorul. Un 
soldat, rănit, a spus : 
„Chiar dacă aș muri. și tot 
a meritat : am trăit această 
clipă

Era la Cărei, la 25 octom
brie 1944. După ce partici-

i paseră cu însuflețire și 
dăruire la înfăptuirea insu
recției naționale armate 
antifasciste și antilmner^- 
liste, ostașii români, l.iptînd 
umăr la umăr cu ostașii 
sovietici, desăvirșeau eli
berarea întregului teritoriu 
național de sub ocupația 
fascistă. Data aceea memo
rabilă țara o sărbătorește, 
an de an. cu gîndul la vi
teaza oștire română. Sim
bol și chemare peste 
vremuri, 25 octombrie este 
Ziua armatei noastre popu
lare...

S-au scurs de atunci pes
te trei decenii. Armata 
nouă, făurită, condusă și 
educată de partidul comu
niștilor, s-a afirmat tot mai 
mult ca scut de nădejde al 
cuceririlor revoluționare, al 
libertății, independentei și 
suveranității patriei socia
liste. Niciodată oastea ro
mână nu a avut atîtea de 
apărat, de ocrotit, ca acum. 
Ea stă neclintită la postul 
de veghe Încredințat de 
popor, de partid, de istorie, 
puternică prin convingerile 
ei comuniste, prin pregă
tirea militară și disciplină, 
dar Înainte de toate prin 
oamenii el. Tara li știe ca

în ultimii ani, publi
cul nostru a fost con
fruntat cu numeroase 
expoziții de design, 
venind din țări cu tra
diție în acest domeniu. 
Aceste expoziții, lăr
gind imaginea propri
ilor noastre creații, au 
subliniat ideea impor
tanței pe care calita
tea mediului ambi
ant, a obiectelor ce il 
compun o are asupra 
vieții omului contem
poran.

Expoziția de design 
danez, deschisă la ga
leria Teatrului Națio
nal. Își propune un 
program complex. In
tr-un fel polemic, in 
ceea ce privește in
dividualitatea nu a o- 
biectului, ci a stilului. 
De aceea, obiectele 
nu sint expuse in
tr-un mod neutru, 
pe categorii de funcții, 
după criterii cronologi
ce sau în micromono
grafii ale creatorilor, 
ci reconstituie in de
taliu ambianța unei 
locuințe cit mal spe
cific daneză, comple
tată cu obiecte care a- 
duc informații In plus 
despre viața în peisa
jul natural al acestei 
țări. Fiecare obiect — 
jucării, mobilier, insta
lații de uz casnic — 
este rezultatul unui 
studiu și al unei ela
borări particulare, in 
aceeași măsură in care 
• gîndit șl In funcție 
de toate celelalte o-

nr. 4/1975
Revista se deschide cu artico

lele „Criteriul general al pro
gresului social" de Ovidiu Trăs
nea și'< „Conceptul de practică, 
socială și cercetarea sociologici 
a culturii spirituale" de Ileana 
Ioanid.

In continuare, revista publică 
dezbaterea „Filozofia și științe
le particulare", la care participă 
numeroși cercetători și cadre 
didactice. Rubrica Cercetarea

Concurs de admitere in
Ministerul Educației și Invăță- 

mîntului comunică : în urma supli
mentării cifrelor de școlarizare la 
invățămîntul superior pentru anul 
universitar 1975/1976, sîmbătă, 8 no
iembrie 1975, se organizează concurs 
de admitere la următoarele insti
tuții de învățămînt superior : In
stitutul politehnic din București, 
Institutul politehnic din Cluj- 
Napoca, Institutul politehnic din 
Iași, Institutul politehnic din Timi
șoara, Institutul de petrol și gaze 
din Ploiești, Facultatea de utilaj 
tehnologic a Institutului de con
strucții din București, Facultatea de 
electrotehnică a Universității din

respectarea In sensul șl litera el a 
legii privind selectarea și încadra
rea in funcție a gestionarilor presu
pune nu doar îndeplinirea condiții
lor de studii și stagiu, a acelora re
feritoare Ia constituirea de garanții, 
dar și a tuturor celorlalte calități : o 
conduită moral-profesională ireproșa
bilă. un deosebit simt gospodăresc. Se 
cere deci din partea tuturor factori
lor care se ocupă și răspund de se
lecționarea și numirea in funcție a 

gestionarilor nu o Interpretare for
mală a dispozițiilor normative in vi
goare, ci una de esență.

— Unii dintre cei ce angajează 
nu iau in seamă nici măcar condi
țiile minime, fără de care nimeni nu 
poate avea acces Ia o gestiune : 
virsta. pregătirea profesională, lipsa 
antecedentelor penale și constituirea 
de garanții pentru acoperirea even
tualelor pierderi aduse avutului ob
ștesc. Așa se face că. fiecare îh parte 
sau mai multe la un loc. aceste con
diții nu sînt respectate, iar cu ocazia 
controalelor periodice efectuate de 
noi se constată astfel de neajunsuri.

într-o singură lună, de exemplu, 
organele noastre au depistat aproxi
mativ 6000 de angajări de gestionari 
făcute cu încălcarea condițiilor legii: 
unora nu li se solicitase cazierul ju
diciar, alții erau încadrați fictiv pe 
alte posturi, dar, de fapt, făceau 
muncă de gestiune; cîțiva aveau an
tecedente penale. Mai mult : chiar 
sesizate, unele conduceri de Între
prinderi nu iau măsurile cuvenite, 
nu reintră In legalitate. Este cazul 
I.C.R.A. Craiova, sucursala Tg. Jiu. 

sprijinul dat fascismului de către 
vîrfurile burgheziei și moșierimii.

Acțiunile deschise de condamnare 
a fascismului, strădania lui Traian 
Bratu de a împiedica pătrunderea 
fascismului în universitatea ieșeană 
i-au atras ura căpeteniilor legionare) 
el a devenit ținta a tot felul de a- 
menințări și acțiuni ostile, care au 
culminat cu un odios atentat în ziua 
de 1 martie 1937. Din fericire, aten
tatul nu a reușit, dar. în urma rănirii 
sale, sănătatea profesorului ieșean a 
fost serios zdruncinată.

Acest act a zguduit opinia publică. 
In întreaga țară s-au ridicat puter
nice proteste din partea celor mai 
diferite categorii sociale, a grupă
rilor politice democratice, înfierînd 
terorismul și barbaria legionară. 

„Odiosul aten
tat săvirsit la Iași 
împotriva d-lui 
profesor Bratu. 
rectorul universi
tății — scria ga
zeta democrată 
antifascistă „Re
porter" din 14 
martie 1937 — a 

ridicat din nou probleme mereu ac
tuale în ultimii ani. în viața politică 
a țării. Indulgența unora, complici
tatea altora au dus la intețirea te
rorismului extremei drepte, care în
văluie atentatul și crima in stindar
dul patriotismului".

Nici în urma acestui atentat prof. 
Traian Bratu n-a renunțat la luptă. 
După vindecarea rănilor, el și-a 
reluat activitatea ca rector. La 
alegerile pentru rectorat din noiem
brie 1937. senatul universitar l-a 
reînvestit cu această funcție, dovadă 
concludentă a faptului că intelectua
lii prestigioși ai universității ieșene 
erau alături de el și nu se temeau 
de acțiunile huliganice ale legionari
lor. A rămas în fruntea rectoratului 
pînă la 1 iunie 1938, cînd s-a retras 
din cauza bolii. A încetat din viață 
la 21 iulie 1940.

Și In ultima perioadă a vieții Iul, 
profesorul Traian Bratu a continuat 
să se manifeste activ în frontul ge
neral al luptei intelectualității ieșene 
și a forțelor democratice din întrea
ga țară împotriva fascismului și a 
pregătirilor de război, pentru apăra
rea independenței și suveranității 
patriei.

Evocarea personalității lui Traian 
Bratu la centenarul nașterii sale con
stituie un pios omagiu adus celor 
care, asemenea lui, n-au pregetat să 
lupte, cu prețul oricăror jertfe, pen
tru salvgardarea intereselor vitale 
ale poporului român, pentru apărarea 
idealurilor de libertate și demnitate 
a patriei.

Con*. unfv. dr. Gh. I. IONIȚĂ

critică a istoriei și filozofiei ro
mânești conține articole referi
toare Ia diferite aspecte din 
gmdirea lui D. Drăghicescu, 
D. Guști șl D. D. Roșea. La ru
brica Discuții sint inserate arti
cole despre materialismul me
dieval și, respectiv, concepția 
gînditorilor contractualiști. Re
vista mai conține rubricile 
Opinii despre cărți, Critică și 
bibliografie și Viața științifică.

mvățămîntul superior
Craiova, Facultatea de mecanică a 
Universității din Galați, secția de 
fizică a Universității din Timi
șoara, Facultatea tehnică a Insti
tutului de învățămînt superior din 
Baia Mare, Facultatea tehnică a In
stitutului de Învățămînt superior 
din Pitești.

Informații privind domeniile și 
numărul de locuri pentru care se 
organizează concursul, precum și 
desfășurarea lui se pot primi de 
la instituțiile de Învățămînt su
perior respective.

Condițiile concursului sint cele 
publicate în broșura „Admiterea în 
Invățămîntul superior", ediția 1975.

care, deși a fost avertizată de orga
nele de cercetare că numitul Ion 
Sirbu — gestionar — a săvîrșit unele 
falsuri în acte, nu a luat măsuri 
vreme de un an ! Iată de ce se cu
vine reamintită obligația legală a 
tuturor celor în cauză de a cunoaște 
și respecta toate dispozițiile Legii 22.

— Apărarea avutului obștesc pre
zintă, desigur, încă multe alte aspec
te legate de problema angajării șl 
funcționării gestionarilor. Dintre 
toate acestea, care credeți că merită, 
astăzi, un plus de atenție — atît 
din partea gestionarilor înșiși, cît și 
din partea tuturor factorilor de răs
pundere ?

— In cadrul activității desfășurate 
de organele miliției in vederea pre
venirii încălcării legii, a pagubelor 
aduse avutului obștesc, de cercetare 
și descoperire a vinovaților ș.a.m.d. 
un loc aparte îl reprezintă... plusurile. 
Pentru necunoscători poate părea 
ciudat cum plusurile pot dăuna a- 
vutulul obștesc. Pentru a șl sus
trage, dar a și avea „gestiunea 
curată", cum se spune, unii dintre 
cei certați cu legea, mai înainte de a 
lua pentru ei bunurile în cauză, după 
ce le sustrag de la livrare — de 
undeva, tot sînt luate, deci 1 — le 
opresc în gestiune drept... plusuri 1 
Așa se face că. contrar legii, care 
pentru a evita orice sustrageri obligă 
declararea oricărui plus în gestiune, 
înregistrarea lui, o acțiune efectuată 
de miliție și organele de control fi
nanciar au descoperit cantități în
semnate de plusuri neînregistrate. Și, 
evident, la celălalt „capăt al firului" 
...minusuri !

Organele de răspundere din unită
țile socialiste trebuie să acorde cu
venita atenție plusurilor. Personal, 
cred că Însuși legiuitorul ar trebui să 
ridice exigenta în acest domeniu, să 
fie mult mai riguros și mai aspru în 
sancționarea acestor abateri.

Jltua ANDREI

FAPTUL
DIVERS
Din era 
terțiară»

Micii biologi de la Casa pio
nierilor din Focșani au făcut o 
„expediție de specialitate" (cum 
spun ei) in Munții Vrancei, ex
pediție de pe urma căreia s-au 
întors cu mărturii ale vieții din 
era terțiară. Potrivit aprecierii 
specialiștilor de la Muzeul „Gri- 
gore Antipa" din București, unde 
au fost trimise o parte din ma
teriale pentru identificare și 
cercetare, mărturiile descoperite 
de micii vrînceni sînt deosebit 
de valoroase.

| Și s-a făcut

Gheorghe Tătaru din Bacău 
își făcuse obiceiul de a se în
toarce seara acasă cit mai tîrziu 
și cit mai cu chef. De fiecare 
dată ținea cu tot dinadinsul să-l 
știe și vecinii, făcind scandaluri 
de pomină. Dar nu în casă la el. 
Plăcerea lui era să facă scandal 
pe holul blocului. In repetate 
rinduri colocatarii l-au rugat 
să-i lase să se odihnească, dar 
el nu s-a potolit. Ba deunăzi 
a devenit și agresiv, lovindu-l 
pe un vecin. A fost o lovitură 
grea. Nu atît pentru cel care a 
primit-o, cit pentru cel care a 
dat-o. Pentru că trei ani de 
acum înainte locatarii vor avea 
liniște.

Ghicitul în...

3T/TT

conserve
De cîteva zile, la magazinul cu 

autoservire nr. 1 (dar și la alte 
unități alimentare din Satu- 
Mare), între vînzătoare și gospo
dinele cumpărătoare s-a angajat 
un joc de-a ghicitul în... conser
ve. Ghicitul în conserve a fost 
născocit de cei care au „încurcat" 
borcanele. Mai exact, cei de la 
întreprinderea Agrofruct Baia 
Mare, care au aplicat aceeași 
etichetă (suc de roșii) și pe cu
tiile cu ghiveci, și pe cele cu 
fasole, și pe cele cu mazăre, și 
pe cele cu vinete. Ceea ce n-au 
prevăzut însă producătorii de la 
Agrofruct este metoda originală 
de deosebire a conservelor prin... 
scuturare, cîntărire și ascultare 
la ureche. Gospodinele care n-au 
procedat așa au avut acasă sur
priza să pună peste sarmale suc 
de... ghiveci. Ce-ar fi dacă și cel 
de la Agrofruct ar încerca re
țeta ?

Lîngă 
„Hangița 
veselă"

Lingă bufetul „Hangița veselă* 
din Tg. Jiu a avut loc un acci
dent de circulație, in urma că
ruia un trecător a fost internat 
in spital. Deși fugit de la locul 
accidentului, făptașul, Dumitru 
Drăghici a fost repede identifi
cat de organele de miliție, care 
au descoperit, totodată, un lanț 
întreg de abateri grave. Acciden
tul putea să nu aibă loc dacă 
șoferul Ion Nimoiu, care avea 
autobasculanta in primire, o par
ca la garaj și nu la domiciliul 
său, dacă n-o „împrumuta" 
Drăghici și dacă Drăghici 
pornea cu ea la drum sub 
fluența alcoolului...

Revizori 
revizuiti»

De cite ori le apăreau In cale 
revizorii contabili Ion Ionescu și 
Valeriu Ioniță de la Trustul 
S.M.A. Rîmnicu-Vîlcea, tracto
riștii îi ocoleau sau făceau cale 
intoarsă. De fiecare dată, unuia 
sau altuia dintre mecanizatori 
cei doi revizori contabili le gă
seau nod în papură și îi amen
dau pe loc. Numai că banii în
casați pe astfel de amenzi nu a- 
jungeau în casieria Trustului 
S.M.A., ci în buzunarele celor 
doi. Luați la... bani mărunți, re
vizorii contabili au început să 
„contabilizeze" articolele de lege 
pe care le-au încălcat și pe baza 
cărora vor fi și ei... revizuiți.

lui 
nu 
in-

I

E
a

Învoiala
— De vînzare seîndura 7
— Cum să fie de vînzare f 
cooperativei.
— Și matale ?
— Și eu tot al cooperativei, 

Sint paznic.
— Matale cu seîndura In 

curtea cooperativei, eu cu banii 
In buzunar. Ce-ar fi să facem un 
schimb ? Să treacă banii in 
buzunarul matale, și niște! scin- 
dură in curte la mine ?

Din vorbă in vorbă și din... 
preț in preț, Costică Panait din 
Măcin și Vanghelie Badea (paz
nic la depozitul de cherestea al 
cooperativei „Unirea" din loca
litate) au ajuns la învoială. Dar 
a ajuns pe urmele lor și miliția, 

pe 
iar

iar instanfa l-a condamnat 
paznicul Vanghelie 
pe Costică la șase 

Tînărul
cu oile

Un tînăr (Pascu 
Chișineu Criș) s-a

la un an, 
luni.

Covaci din 
. „ — dus. ca de

obicei, cu oile la păscut. La un 
moment dat, ia oile de unde 
nu-s ! Speriat că nu le găsește, 
pentru a vedea dacă nu cumva 
sînt pe undeva primprejur, s-a 
urcat pe un stîlp de înaltă 
tensiune din apropiere. Atingînd 
unul din fire, s-a produs o fla
cără puternică, de la care i s-au 
aprins hainele, tînărul suferind 
grave arsuri. Dus de urgență la 
spital, i-a fost salvată viața, dar 
a rămas cu o infirmitate.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu 6pn|inul corespondenților 
„Scînteli"

I
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Președintele Nicolae Ceaușescu 
a primit scrisorile de acreditare 

a noului ambasador al Republicii Austria

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației Uniunii Democraților 

pentru cea de-a V-a Republică din Franța 
in Republica Socialistă România

Luînd cuvtntul, în cadrul solemni
tății de prezentare a scrisorilor 
de acreditare, ambasadorul FRANZ 
WUNDERBALDINGER a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut si urări de sănătate 
din partea președintelui federal al 
Republicii Austria, dr. Rudolf Kirch- 
schlăger.

„Relațiile îndelungate de prietenie 
dintre Republica Austria și Republica 
Socialistă România — a spus vorbi
torul — s-au dezvoltat continuu, au 
cunoscut impulsuri noi, hotăritoare, 
mai ales după vizita Excelentei 
Voastre in tara noastră, în anul 1970, 
oferind cooperării româno-austriece 
posibilitatea de a cuprinde astăzi o 
paletă mai largă și mai diversificată".

Referindu-se, în continuare, la ac
tivitatea externă a țării sale, amba
sadorul austriac a arătat că „Austria 
concepe politica sa de neutralitate ca 
pe o obligație de a contribui activ 
la soluționarea problemelor interna
ționale". în acest context, vorbitorul 
a evocat eforturile și contribuția 
Austriei la sprijinirea procesului de 
destindere in Europa și in lume, la 
transpunerea în viață a prevederilor 
documentelor adoptate de Conferința 
general-europeană de la Helsinki, 
Arătlnd că In cadrul conferinței 
amintite a existat o bună colaborare 
între delegațiile austriacă și română, 
vorbitorul a spus în încheierea cu- 
vintării sale : „Este o preocupare de 
seamă a guvernului federal austriac 
/ <i a lărgi relațiile fructuoase, deja 
existente, cu Guvernul Republicii So
cialiste România, atît în domeniul 
bilateral, cît și pe plan multilateral".

A luat apoi cuvintul președin
tele Republicii Socialiste România,

Cronica zilei
La București au Început, vineri di

mineața, lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno—vest-germane de 
colaborare economică, Industrială și 
tehnică.

★
Vineri seara a avut loc în Capitală 

prezentarea de gală a filmului artis
tic francez „1789", spectacol cinema
tografic montat de „Theatre du 
Soleil", în regia Arianei Mnuochkine, 
După cum sublinia criticul Florian 
Potra, în prezentarea făcută cu acest 
prilej, „1789“ este mai mult decît un 
teatru filmat, ineditul său constind, 
mai cu seamă, în maniera de reali
zare — caleidoscopică, în reînvierea 
cîtorva dintre procedeele „comediei 
dell’arte".

La spectacolul de gală prezentat 
la „Casa filmului" au participat Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, funcționari superiori din Mi

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LA BACĂU

S-au încheiat finalele 
campionatului de gimnastică

BACAU (Corespondentul „Scîn- 
teii", Gh. Baltă). — Și întrecerile 
de ieri din cadrul campionatelor re
publicane de gimnastică au confir
mat forma bună in care se află la 
ora actuală sportiv loștri. Exerciții 
cu o deosebită dificultate au fost 
prezentate la un nivel tehnic înalt, 
deopotrivă de către fete și de către 
băieți.

După ce vineri a cucerit titlul de 
campioană republicană absolută la 
Individual. Nadia Comăneci și-a a- 
dăugat sîmbătă, ultima zi a campio
natelor, încă 3 medalii de aur în în
trecerile finale pe aparate — sări
turi, paralele și bîrnă. La sol — pro
bă In care, in ajun, obținuse nota 
maximă — a fost întrecută de colega 
■a de școală, un alt tinăr talent al 
„noului val". Teodora Ungureanu. La 
băieți, întrecerile pe aparate au fost 
destul de echilibrate și au oferit o 
mică surpriză : Dan Grecu, intr-o zi 
mai slabă, n-a reușit să-și adjudece 
decît titlul de campion la paralele ; 
la inele, unde deține un titlu mon
dial si unul european, a fost între
cut de un alt dinamovist — Nicolae 
Oprescu. Celelalte aparate au reve
nit lui I. Checicheș de la Steaua 
(sol și sărituri). Ștefan Gali (cal cu 
minere), Sorin Cepoi de la Steaua 
(bară fixă).

Europenele de volei
BELGRAD 24 (Agerpres). — Cam

pionatele europene de volei au con
tinuat in sala „Pionir" din Belgrad 
cu disputarea jocurilor din turneele 
finale. în competiția masculină, echi
pa Iugoslaviei a obținut o nouă vic
torie, de data aceasta în fața forma
ției Cehoslovaciei, pe care a între- 
cut-o cu scorul de 3—2 (15—6, 11—15, 
12—15, 15—9, 15—13). Un meci echili
brat a fost și cel dintre reprezenta
tivele Poloniei și Bulgariei, victoria 
revenind cu 3—2 (9—15, 15—5, 15—5, 
9—15, 15—3) voleibaliștilor polonezi. 
Selecționata României a întîlnit re
dutabila formație a U.R.S.S., în fața 
căreia a pierdut cu scorul de 0—3 
(2—15, 8—15, 10—15).

Partidele disputate în turneul fe
minin s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — Ungaria 3—0 
(15—2, 15—8, 15—8) ; Cehoslovacia — 
Bulgaria 3—0 (15—9, 15—11, 15—10) ; 
R.D. Germană — Polonia 3—2 (15—6, 
11—15, 15—2, 9—15, 15—12).

Ieri, în turneul feminin pentru 
locurile 7—12, selecționata României 
a învins cu scorul de 3—0 (15—4,
15—7, 15—7) echipa Italiei, iar re
prezentativa Iugoslaviei a întrecut 
cu 3—0 formația Belgiei. în clasa
ment conduc România și Iugoslavia 
«u cite 8 puncte. 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Mulțumind pentru urările ce i-au 
fost adresate, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul său, 
președintelui federal al Austriei un 
cald salut, precum și urări de pace 
și prosperitate pentru poporul aus
triac prieten.

„între poporul român și poporul 
austriac — a spus președintele 
Nicolae Ceaușescu — există vechi 
relații de prietenie. în ultimii ani, 
aceste relații au cunoscut o puter
nică dezvoltare în toate domeniile, 
îmi amintesc cu plăcere de vizita 
făcută în Austria, de contactele și 
convorbirile pe care le-am avut cu 
acel prilej — contacte care au con
tribuit la dezvoltarea colaborării pe 
multiple planuri dintre țările noas
tre. De asemenea, vizita din acest an 
în tara noastră a cancelarului fede
ral al Austriei, Bruno Kreisky, a 
marcat un moment important în re
lațiile dintre statele noastre".

Subliniind că în politica sa inter
națională România pornește de la 
realitățile epocii noastre — epocă 
de profunde transformări sociale și 
naționale, de afirmare tot mai hotă- 
rîtă a voinței popoarelor de a se 
dezvolta libere și independente, în- 
tr-un climat internațional de pace șl 
securitate — președintele Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„în acest context. România pro
movează o politică consecventă de 
largă colaborare cu toate țările lu
mii, fără deosebire de orînduire so
cială. Situăm ferm la baza relațiilor 
noastre internaționale principiile 
deplinei egalități în drepturi, respec
tului independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță și la amenința

nisterul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai I.R.R.C.S., Asociației de 
prietenie România—Franța, alți oa
meni de artă și cultură.

Au participat, de asemenea, mem
bri ai Ambasadei Franței la Bucu
rești.

★
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociației de prietenie româ- 
no-peruană, poetul peruan Arturo 
Corcuera, director în Institutul na
țional de cultură din Peru, membru 
al Asociației de prietenie și relații 
culturale peruano-române, a făcut o 
vizită de documentare în țara 
noastră.

Oaspetele a avut întrevederi la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste, I.R.R.C.S., Uniunea scriitori
lor, a vizitat o serie de instituții cul
turale și obiective turistice din Bucu
rești, de pe litoral, din nordul Mol
dovei și din Brașov. (Agerpres)

box Mîine
Ne aflăm în preziua ultimului act 

al campionatelor naționale de box ; 
celor 10 finaliști desemnați vineri 
seara (Ia categoriile muscă, pană, u- 
șoară, mijlocie mică și semigrea), 
aseară, pe același ring din Palatul 
sporturilor și culturii din Capitală, 
li s-au adăugat încă 12, la celelalte 
categorii.

La semimuscă. în finală vor lupta 
Teofil Ghinea (Steaua) și Al. Turei 
(Voința Cluj-Napoca). Ambii au cîș- 
tigat net (cu 5—0) meciurile semi
finale de aseară, dar, în timp ce ca
lificarea clujeanului, de altfel deți
nătorul titlului, era scontată (I-a 
învins pe dinamovistul Remus Coz- 
ma), Ghinea a reușit să-1 întreacă pe 
al doilea favorit al categoriei — gă- 
lățeanul Petre Ganea, finalist anul 
trecut. La categoria cocoș, centura 
de campion și-o vor disputa Aurel 
Dumitrescu (Steaua) — ieri cfștigă- 
tor clar în fața lui Al. Dobăeș (Me
talul Bocșa Română) — și St. Du
minică (Box-Club Galați), care l-a 
întrecut la puncte pe N. Popa (Me-

ÎN CÎTEVA
TEJVIS

Ilie Năstase a cîștigat proba de 
simplu bărbați din cadrul turneului 
internațional de la Hilton Head (Ca
rolina de Sud), la care au participat 
unii dintre cei mai valoroși jucători 
din lume. în finală. Ilie Năstase l-a 
întrecut în trei seturi, cu 5—7. 7—6, 
8—4 pe campionul australian Rod 
Laver.

Ultima finală a turneului — cea a 
probei de dublu mixt — se va dis
puta între perechile Rosemary Ca
sals—Ilie Năstase și Evonne Goola- 
gong—Rod Laver.

JUDO
în cadrul campionatelor mondiale 

de judo de la Viena, medalia de aur 
la categoria semimijlocie a fost cîști- 
gată de sovieticul Vladimir Nevzorov, 
iar la categoria mijlocie de japonezul 
Shozo Fuji. Concurentul român Lo- 
ghin Lazăr, participant la categ. se
mimijlocie, l-a învins în primul tur 
pe Wang Rong, pierzînd însă în tu
rul doi în fața japonezului Kuramoto.

ȘAH

în prima rundă a turneului zonal 
masculin de șah de la Vrata. marele 
maestru român Florin Gheorghiu a 
remizat cu Ermenkov (Bulgaria).

★
Turneul feminin zonal de șah de 

la Pola (Iugoslavia) a continuat cu 
runda a 13-a. în care Suzana Makai 
a remizat cu vest-germana Anni 
Lackmann. iar Margareta Teodorescu 
a întrerupt partida cu lidera clasa
mentului. maestra bulgară Tatiana 
Lemaciko. lidera clasamentului.

JOCURILE SPORTIVE 
PANAMERICANE

Finala turneului de fotbal din ca
drul jocurilor sportive panamerica- 

rea cu forța în raporturile dintre 
state".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : „Considerînd 
că încheierea cu succes a Conferin
ței general-europene de la Helsinki 
a marcat o etapă nouă a luptei pen
tru securitate și colaborare în Eu
ropa — aceea a trecerii la realizarea 
în viață a angajamentelor asumate 
de statele care au semnat documen
tele de la Helsinki — România va face 
totul spre a-și îndeplini obligațiile 
ce-i revin pentru înfăptuirea în via
ță a acestor documente.

Totodată, România se pronunță șl 
acționează consecvent pentru demo
cratizarea relațiilor internaționale șl 
instaurarea unei noi ordini economi
ce și politice mondiale, pentru abor
darea constructivă și soluționarea pe 
cale politică a tuturor problemelor, 
în conformitate cu cerințele păcii și 
progresului omenirii".

Exprimînd satisfacția pentru fap
tul că între reprezentanții României 
și Austriei, la Organizația Națiuni
lor Unite și în alte organisme inter
naționale, precum și la Conferința 
general-europeană, au existat bune 
raporturi de colaborare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Dorim 
ca acestea să se extindă șl să con
tinue ascendent și în viitor".

După primirea scrisorilor de a- 
creditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire prie
tenească și cordială cu ambasadorul 
Republicii Austria, dr. Franz Wun- 
derbaldinger.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
tovarășii George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, șl Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial șl 
al Consiliului de Stat.

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL CINCINAL

într-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivele de mun
că din cadrul Centralei industriei 
mătăsii, inului și cînepii au rapor
tat îndeplinirea prevederilor cincina
lului. Pînă la sfîrșitul acestui an lu
crătorii centralei vor realiza o pro
ducție industrială suplimentară va- 
lorînd 960 milioane lei. Vor fi livra
te în plus economiei naționale circa 
13,5 milioane mp țesături de măta
se, 2,9 milioane mp țesături de bum
bac, peste 20 de milioane mp de țe
sături subțiri și groase din in-cîne- 
pă și, respectiv, cînepă-iută. impor
tantei cantități de fire< blănuri arti- 
ficiale'etc. 1

(Agerpres)

- finalele
talul București). La semiușoară, di
namovistul C. Ștefanovici (învingă
tor la puncte în fata lui V. Sirbu de 
la Metalul Bocșa) își va apăra titlul 
in luptă cu F. Livădaru (Steaua), 
care a dispus la puncte de Gh. Vlad 
(S.C. Cîmpulung Muscel). La semi- 
mijlocie, o finală între C. Hajnal 
(Steaua) și C. Hoduț (Rapid Bucu
rești) — primul l-a întrecut pe V. 
Cicu (S.C. Cîmpulung Muscel), iar 
cel de-al doilea pe constănțeanul 
G. Agapșa. Finale inedite la catego
riile mijlocie și grea : Sandu Tîrîlă 
(Box Club Galați) va boxa cu Ales 
Năstac (Steaua), iar Ion Aiexe (Di
namo) cu colegul său de dub Mircea 
Șimon. Interesant că toți aceștia au 
învins aseară prin abandon, respec
tiv pe C. Chiracu (Galați), M. Cu- 
lineac (Rapid), G. Axente (Steaua) și 
I. Dascălu (Farul Constanta), înfrîn- 
gerea ultimului, campionul de anul 
trecut al „greilor", constituind, de 
altfel, surpriza semifinalelor de 
aseară.

RÎNDURI
ne. care se desfășoară la Ciudad de 
Mexico, se va disputa între selecțio
natele Braziliei și Mexicului. în 
partida pentru locurile 3—4 se vor 
intilni echipele Argentinei și Costa 
Ricăi. Ultimele rezultate din prelimi
narii : Brazilia — Trinidad Tobago 
7—0 (5—0) ; Argentina — Bolivia
4—0 (3—0).

FOTBAL

Meciurile etapei a Xl-a
în etapa a Xl-a a campionatului 

diviziei A la fotbal se va disputa as
tăzi partida dintre echipele Sport 
Club Bacău și F.C.M. Reșița. Meciul 
va începe la ora 15 și va fi transmis 
în întregime la televiziune.

Celelalte opt jocuri ale etapei se 
vor desfășura duminică, de la ora 15, 
după următorul program : U.T.A. 
— Politehnica Iași ; Universitatea 
Craiova — C.F.R. ; Rapid — A.S.A. 
(stadionul Giulești) ; Sportul studen
țesc — F.C. Argeș (stadionul Repu
blicii) ; Universitatea Cluj-Napoca — 
F.C. Constanța ; Politehnica Timi
șoara — Dinamo ; Olimpia — Steaua; 
F.C. Bihor — Jiul.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 24 OCTOMBRIE 1975

EXTRAGEREA I : 36 42 14 53 76 
64 81 5 85.

EXTRAGEREA a II-a : 67 70 79 77 
87 80 60 63 47.

FOND GENERAL DE CÎSTIGURI: 
1003 032 lei.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte și coleg.
Apreciem deosebit și sîntem profund recunoscători pentru mesajul dum

neavoastră amabil de felicitări, transmise cu prilejul rezultatelor, Încununate 
de un succes covîrșitor, ale alegerilor generale din Liberia de la 7 octom
brie a.c.

Noi nu numai că vom munci cu hărnicie pentru a justifica marea încre
dere ce ne-a fost acordată de către alegătorii liberieni, dar, de asemenea, 
vom continua să întărim neabătut relațiile cordiale și apropiate care există 
atît de fericit între cele două state ale noastre.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă reînnoi, încă o dată, asigurarea 
înaltei mele considerațiuni și stime.

W. R. TOLBERT jr.

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit, vineri, pe 
Ivan Abagiev, ambasadorul Republi
cii Populare Bulgaria la București, 
la cererea acestuia.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind extinderea co
laborării și cooperării economice din
tre România și Bulgaria.

★
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mănescu, a primit Ia 
24 octombrie pe Hani Khasawneh, 
ambasadorul Iordaniei la București, 
la cererea acestuia.

PREȘEDINTELE COMISIEI
DIN R. P. MONGOLA

Delegația R.P. Mongole, condusă 
de Dumaaghiin Sodnom, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării, a părăsit, vineri după-amia- 
ză. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu-

CU PRILEJUL ANIVERSARII A TREI DECENII DE IA CREAREA
ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE

• I
Cu prilejul aniversării a trei de

cenii de la crearea Organizației Na
țiunilor Unite, vineri după-amiază 
a avut loc in Capitală o adunare fes
tivă. Manifestarea s-a desfășurat In 
prezența unor reprezentanți ai Cen
trelor O.N.U. la București, ai unor 
instituții centrale, ai Asociației Ro
mâne pentru Națiunile Unite, ai Aso
ciației Tineretului și Studenților din 
România pentru Națiunile Unite, a 
unor personalități ale vieții științifice 
și culturale a Capitalei.

Cuvîntul de deschidere a adunării 
a fost rostit de prof. dr. Alexandru 
Bălăci, președintele Asociației Ro
mâne pentru Națiunile Unite 
(ANUROM), care a relevat sem
nificația zilei de 24 octombrie, zi în 
care O.N.U. aniversează trei decenii 
de existentă.

în continuare a luat cuvîntul B. 
Devarajan, reprezentantul Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.) la București. Re- 
Ievînd rolul Națiunilor Unite în a- 
bordarea marilor probleme politice 
și economice ale umanității, vorbito
rul a subliniat contribuția activă a 
țării noastre la dezbaterea celor 
mai importante obiective înscrise pe 
agenda O.N.U., Ia creșterea presti
giului acestei organizații. Vorbitorul 
a apreciat, totodată, activitatea 
României pentru statornicirea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale. A fost evidențiată în 
același timp prezența activă a țării 
noastre în cadrul programelor de a- 
sistență tehnică desfășurată de 
P.N.U.D., menite să stimuleze dez
voltarea științifică și tehnologică a 
diverselor țări ale lumii.

în alocuțiunea rostită apoi, prof, 
dr. docent Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe socia
le și politice, s-a referit, în mod deo
sebit, la poziția României privind 
creșterea rolului O.N.U., astfel încît

Azi, Țjltima zl 
la tragerea Loto 2

Mîine, 26 octombrie, are loc 
a doua tragere LOTO 2, care se 
va desfășura după o nouă for
mulă tehnică. Aceasta se ba
zează pe un total de 75 numere 
diferite de la 1 la 75. Tragerea 
LOTO 2 constă din efectuarea 
(în continuare) a 3 extrageri, 
după cum urmează : extragerea 
I de 4 numere diferite din 75 ; 
extragerea a II-a de 4 numere 
diferite din 71 (restul de numere 
rămase în urnă după efectuarea 
primei extrageri) ; extragerea 
a III-a de 4 numere diferite din 
67 (restul de numere rămase In 
urnă după efectuarea primelor 
două extrageri). Participarea la 
tragerile LOTO 2 se face numai 
pe bilete de 10 lei. Azi e ultima 
zi de procurare a biletelor pen
tru tragerea de mîine. Depune
rea biletelor cîștigătoare se va 
face pînă in ziua de sîmbătă 
1 noiembrie 1975, la ora 13, în 
localitățile reședință de ju
deț și pînă vineri 31 octombrie 
1975, în celelalte localități.

„FOCȘANI - 
PERMANENTE 
CULTURALE"

A cincea ediție a manifestări
lor politice și cultural-educati
ve desfășurate sub genericul 
„Focșani — permanențe cultu
rale" a debutat prin simpozionul 
intitulat „Focșanii la confluenta 
prezent-viitor". A urmat monta
jul literar-muzical „Să fie-n țară 
numai flori", prezentat de ar
tiștii amatori ai casei munici
pale de cultură. A fost vernisa
tă expoziția foto-documentară 
„Oameni, fapte, mărturii".

în următoarele zile, manifes
tări atractive sînt consacrate 
cărții, teatrului, muzicii, ar
telor plastice. Această tradi
țională manifestare, desfășu
rată pe parcursul unei săptă- 
mîni, se va încheia cu un sim
pozion dedicat Congresului al 
X-lea al U.T.C., cu vernisajul 
foto-expoziției intitulate „Tra
diții glorioase din Istoria U.T.C.". 

în timpul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost discutate 
unele probleme referitoare la dezvol
tarea în continuare a relațiilor de 
colaborare dintre România și Ior
dania.

★
în aceeași zi. primul ministru a 

primit. în vizită protocolară de pre
zentare, pe Iahia Zaharia Al-Muka- 
dami, ambasadorul Republicii Arabe 
Libiene în Republica Socialistă 
România.

La primiri a participat Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

DE STAT A PLANIFICĂRII
A PĂRĂSIT CAPITALA

vernului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, de alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Giambyn Niamaa, 
ambasadorul R.P. Mongole la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

aceasta să devină un instrument In
ternațional și mai eficace, în măsură 
să răspundă pe deplin aspirațiilor de 
pace, colaborare și progres ale tutu
ror popoarelor. Vorbitorul a amintit, 
de asemenea, că alegerea României 
ca membru nepermanent al Consiliu
lui de Securitate este o recunoaștere 
a prezenței active a țării noastre în 
viața internațională.

în cadrul adunării a vorbit, de a- 
semenea, prof. dr. Dumitru Mazilu, 
secretar general al Asociației Ro
mâne pentru Națiunile Unite, care a 
evidențiat sensurile și semnificațiile 
sărbătoririi, la aceeași dată, sub e- 
gida O.N.U., a Zilei mondiale de in
formare asupra dezvoltării.

★
Adunări festive prilejuite de Ziua 

Națiunilor Unite și Ziua mondială a 
informării asupra dezvoltării au mal 
avut loc vineri în orașele Craiova, 
Tg. Mureș și Timișoara.

★
Cu ocazia aceluiași eveniment, Fi

larmonica de stat „George Enescu" 
a organizat, in aceeași seară în Ca
pitală, un concert simfonic sub ba
gheta dirijorului Mircea Basarab. 
Și-a dat concursul solistul Valentin 
Gheorghiu.

(Agerpres)

t V
In jurul orei 10 — Transmi

siunea directa de Ia aeroportul 
Otopeni a ceremoniei plecării 
președintelui Partidului Popo
rului din Pakistan, prlm-mlnis- 
tru al Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar All Bhutto, 
care, la invitația secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și a primu
lui ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a efectuat, 
Împreună cu doamna Nusrat 
Bhutto, o vizită oficială de 
prietenie tn (ara noastră.

11,00 O viață pentru o idee : loan 
Athanaslu.

11.30 Eroi îndrăgiți da copil.
11.55 Telecinemateca.
13.10 Toamna muzicală băcăuană.
13.45 Inscripții pe Celuloid.
14,05 Telex.
14.10 Preferințele dv. muzicala 

stnt șl preferințele noastre.
15,00 Fotbal : Sport Club Bacău — 

F.C.M. Reșița.
10.50 Vîrstele peliculei.
17.40 Caleidoscop cultural-artlstle.
17.55 Săptămîna economiei.
18,00 Publicitate. 
18,05 Club T.
18.55 Trompetele răsună. Emisiune 

dedicată Zilei Armatei Repu
blicii Socialiste România.

10,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul cintecuiui pentru 

tineret și studențl.
21,00 Teleenciclopedla.
21.45 Publicitate.
21.50 Film serial : „Mannix".
22.40 24 de ore. • săptămlna spor

tivă.

Carnet cultural
Sala teatrului din localitate va 
găzdui un spectacol susținut de 
formații artistice ale municipiu
lui Focșani. (Dan Drăgulescu).

MANIFESTĂRI
IN CADRUL „DECADEI 

CĂRȚII SOVIETICE"

în aceste zile, la librăria „Ra
muri" din Craiova se organizea
ză manifestări, devenite tradi
ționale. in cadrul „Decadei căr
ții sovietice". Standuri de carte 
bogate in operele scriitorilor 
ruși și sovietici alcătuiesc o in
teresantă expoziție, în cadrul 
căreia la Ioc de frunte se 
află exemplare din operele 
lui V. I. Lenin, traduse în 
țara noastră in circa 160 de 
ediții, intr-un tiraj de peste 6

La invitația Comitetului Central al 
P.C.R., intre 20 și 24 octombrie a.c., 
o delegație a Uniunii Democraților 
pentru cea de-a V-a Republică 
(U.D.R.) din Franța a făcut o vizită 
în Republica Socialistă România.

Din delegație au făcut parte : Jean 
de Lipkowski, secretar național al 
U.D.R., fost ministru, ministru pleni
potențiar, conducătorul delegației ; 
Albin Chalandon, membru al Comi
tetului Central al U.D.R.. deputat, 
fost ministru ; Paul-Marie de la Gor
ee, membru al Comisiei pentru afa
cerile externe a U.D.R. ; Marie De- 
wavrin, membru al Consiliului Na
țional al U.D.R. ; prof. univ. dr. Flo
rian Francois Delbarre, membru al 
Consiliului Național al U.D.R., deca
nul Facultății de medicină din Paris 
— Cochin ; Michel Barnier, membru 
al Consiliului Național al U.D.R., con
silier general, membru al cabinetu
lui secretarului de stat pentru tine
ret și sport ; Louis Bobet, membru 
al Consiliului Național al U.D.R.. pre
ședinte și director general al firmei 
„Thalassa International" din Quibe- 
ron.

Secretarul general a! Partidului 
Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, 
l-a primit pe secretarul național al 
Uniunii Democraților pentru cea de-a 
V-a Republică din Franța, însoțit de 
Albin Chalandon și Paul-Marie de la 
Gorce.

La întrevedere au participat Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. a! P.C.R., Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

în cursul șederii lor In România, 
oaspeții francezi au vizitat obiective 
economice și social-culturale din Ca
pitală și județul Brașov și au avut 
convorbiri cu o delegație a Partidu
lui Comunist Român condusă de Ilia 
Verdeț.

Delegația franceză și-a exprimat 
profunda gratitudine pentru onoarea 
de a fi primită de președintele 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul acestei 
audiențe. într-o atmosferă priete
nească, deschisă și de înțelegere re
ciprocă, au fost abordate problemele 
internaționale și bilaterale actuale, în 
particular cele care rezultă din apli
carea principiilor proclamate la Con
ferința de la Helsinki. în numele 
conducerii U.D.R., delegația fran
ceză a exprimat vii mulțumiri pen
tru invitația care i-a fost adre
sată de a vizita România : această 
vizită i-a permis să cunoască mai 
bine marile realizări înfăptuite de 
poporul român pentru dezvoltarea sa 
economică și socială.

Convinse că adâncirea relațiilor da 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și U.D.R. — 
mișcare care a fost creată pentru a 
susține acțiunea și ideile generalului 
de Gaulle — constituie o contribuție 
importantă la dezvoltarea raporturi
lor de cooperare dintre România și 
Franța în domeniile politic, econo
mic, tehnic, științific și cultural, cele 
două delegații au convenit să conti
nue dezvoltarea acestor relații pentru 
binele celor două popoare, pentru 
înțelegerea și cooperarea lor pe plan 
european și internațional. Cele două 
delegații au apreciat că este impor
tant și util ca P.C.R. Si U.D.R., res- 
pectind deosebirile lor ideologice, să 
efectueze schimburi de păreri și să 
compare experiența lor privind dez
voltarea economică, socială și cultu
rală. transformarea societății.

Cele două delegații au constatat in 
analizele lor paralele ale vieții inter
naționale că în lume s-au produs și 
continuă să aibă loc schimbări im
portante, care sînt rezultatul voinței 
popoarelor de a lupta Împotriva do
minației străine, a inegalităților și 
inechităților de care au suferit atîtea 
națiuni, împotriva amestecului străin. 
Ele au permis obținerea unor mari 
succese în lupta popoarelor pentru 
independentă.

Cele două delegații au apreciat ci 
deși aceste schimbări constituie esen
ța evoluției recente a lumii, destin
derea internațională nu a fost asigu
rată definitiv, ca urmare a marilor 
probleme care continuă să stea în 
fata lumii.

Ele au apreciat că pentru rezolva
rea acestor probleme este necesar să 
se concretizeze prevederile documen
telor semnate la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa. 
Părțile au constatat că în Europa se 
află cele mai importante concentrări 
de forte și armamente și că subzistă

★

Vineri după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația Uniunii Democrați
lor pentru Republică (U.D.R.) din 
Franța, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, Teodor Mari-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

26, 27 și 28 octombrie. în țară : Vre
me relativ frumoasă. Cerul va fi 
variabil mai mult senin în jumăta
tea de vest a țării. Vor cădea ploi 

milioane exemplare. Sînt pre
zentate de asemenea traduceri 
din Gogol, Pușkin, Tolstoi, Ese
nin, Lermontov, Turgheniev etc. 
(Nicolae Băbălău).

SIMPOZION
în comuna Buteni, județul 

Arad, a avut Ioc un interesant 
simpozion pe tema „Rolul mu
zicii corale in educația etică, es
tetică și patriotică a maselor", 
la care, alături de un numeros 
public, au participat compozito
rii Gheorghe Bazavan, Radu Pa- 
ladi, Mircea Neagu, Sa va Ilin și 
muzicologul Gheorghe Fiica. Cu 
acest prilej a avut loc un am
plu dialog pe tema repertoriului 
corului de amatori, a activității 
de creație, a actualității și per

blocurile militare. Ele consideri d 
progresul securității europene, conso
lidarea destinderii internaționale cer 
realizarea dezarmării cu condiția ca 
aceasta să fie reală, generală și con
trolată. Cele două părți au apreciat 
că soluționarea problemei dezarmării 
reclamă participarea pe bază de ega
litate în drepturi a tuturor statelor, 
respectarea strictă a independentei Si 
a intereselor legitime ale tuturor ță
rilor.

Realizarea angajamentelor asumate 
prin Actul final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa, pentru a preveni orice pericol 
de agresiune și a permite dezvolta
rea liberă a tuturor țărilor, implică 
eforturile tuturor pentru ca în rela
țiile dintre state să se asigure res
pectarea egalității in drepturi, suve
ranitatea și independența națiunilor, 
nerecurgerea la forță sau la amenin
țarea cu folosirea ei, neamestecul In 
treburile interne, dezvoltarea coope
rării economice, științifice, tehnice, 
culturale, inclusiv pentru protejarea 
mediului ambiant, precum și în do
meniul relațiilor umane.

Cele două delegații au subliniat im
portanța capitală pentru asigurarea 
unei păci reale și durabile, a unei 
acțiuni internaționale în vederea li
chidării subdezvoltării, a decalajului 
economic dintre națiuni. Acest efort 
reclamă participarea tuturor statelor 
la căutarea unei noi ordini econo
mice internaționale care să asigure 
condiții pentru dezvoltarea tuturor 
națiunilor, în primul rind a țărilor 
subdezvoltate, și instaurarea unei 
cooperări între ele bazată pe echi
tate, Urmărirea acestor obiective 
presupune o acțiune hotărîtă a tutu
ror statelor, precum și o mobilizare 
a opiniei publice la care trebuie să 
concure forțele politice democratice. 
Delegația franceză a evocat progresul 
realizat în lucrările pregătitoare pen
tru Conferința privind cooperarea in
ternațională în domeniile energiei, 
materiilor prime și dezvoltării, pro
pusă de președintele Republicii Fran
ceze. Delegația română a exprimat 
interesul cu care România urmărește 
acțiunile care se întreprind pe plan 
internațional, inclusiv conferința ini
țiată de președintele Republicii 
Franceze, care urmăresc examinarea 
și soluționarea problemelor econo
mice mondiale, subliniind necesitatea 
ca la rezolvarea acestor probleme să 
se asigure participarea In condiții de 
egalitate a tuturor statelor intere
sate. Delegația franceză a subliniat 
caracterul constructiv al sugestiilor 
conținute în documentul român depus 
la recenta sesiune specială a Națiu
nilor Unite. Cele două delegații au 
apreciat de comun acord că acțiunea 
internațională contra subdezvoltării 
ar trebui, în orice caz, să ia în con
siderare situația reală a națiunilor 
socotite ca atare și să constituie un 
sprijin eficace efortului propriu fă
cut de fiecare țară In lupta pentru 
dezvoltarea sa.

De ambele părți a fost reafirmată 
convingerea că aprofundarea destin
derii cere lichidarea focarelor de 
tensiune care încă mai persistă In 
lume. S-a subliniat, in acest context, 
necesitatea de a se depune eforturi 
susținute pentru o soluționare poli
tică a conflictului din Orientul A- 
propiat, care să ducă la realizarea 
unei păci juste și durabile, la re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, la realizarea 
aspirațiilor naționale legitime ale 
poporului palestinean, asigurind res
pectarea independenței și integrită
ții tuturor statelor acestei zone.

Cele două delegații au apreciat că 
realitățile lumii contemporane im
pun ca, pe deasupra deosebirilor de 
ordin politic și ideologic dintre or
ganizațiile politice, să se edifice ra
porturi de cooperare între ele pentru 
a servi cauza popoarelor și a răs
punde aspirațiilor umanității spre 
pace, democrație și progres.

Vizita delegației U.D.R. în Româ
nia și convorbirile care au avut loc 
cu acest prilej au constituit un eve
niment important pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă, dezvoltarea re
lațiilor și a cooperării prietenești 
dintre cele două partide, ceea ce va 
contribui la promovarea pe multiple 
planuri a unor raporturi tot mai 
strînse și a unei cooperări fructuoase 
între România și Franța.

In numele U.D.R., Jean de Lip
kowski a invitat o delegație a Parti
dului Comunist Român să viziteze 
Franța. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

★

nescu, membri ai C.C. al P.C.R., Va
sile Șandru, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Radu Enache, se
cretar al C.C. al U.T.C., Lia Mano- 
liu, vicepreședinte al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, Nicolae Nicolaescu, secretar 
general la Ministerul Sănătății.

Au fost de față Raoul Delaye, am
basadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

izolate la începutul intervalului In 
sud-estul țării, Transilvania, Mara
mureș și nordul Moldovei, unde pe 
alocuri se va produce brumă. Vînt 
moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 2 și plus 8 
grade, izolat mai coborîte, iar cele 
maxime între 6 și 16 grade, mal ri
dicate în sudul țării în ultima zi. 
Dimineața și seara, pe alocuri se va 
produce ceață.

spectivelor tn domeniul muzicii 
corale. Simpozionul s-a Încheiat 
cu un concert coral la care și-au 
dat concursul formații ale cămi
nelor culturale 6*n Buteni șl 
Dieci și ansamblul folcloric al 
Casei orășenești de cultură din 
Ineu. (C. Simion).

„FIII VILCII 
PE SCENA VILCII"

Peste 500 de spectatori au fost 
invitați la Casa de cultură a sin
dicatelor din Rîmnicu-Vîlcea, 
unde a fost prezentat un spec
tacol inedit. La reușita acestei 
manifestări, desfășurată sub ge
nericul „Fiii Vîlcii pe scena Vîl- 
cii", și-au adus contribuția nu
meroși actori de la diferite tea
tre din țară, soliști profesioniști 
de muzică populară și ușoară, 
alți oameni de cultură și artă 
care s-au născut pe aceste me
leaguri. (Ion Stanciu).
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ANIVERSAREA A 30 DE ANI A luat sfîrșit Congresul Mondial Tntilniri la C. C al P. . .s.
DE LA CONSTITUIREA O.N.U. al Femeilor (Agerpres). — în 

octombrie, tovară-

WASHINGTON 24 — Coresponden
tul nostru transmite : Cu prilejul Zi
lei Națiunilor Unite — împlinirea a 
trei decenii de la crearea Organiza
ției — președintele actualei sesiuni a 
Adunării Generale, Gaston Thorn, a 
dat publicității un mesaj în care sub
liniază că în lume se instaurează 
treptat un curs nou în relațiile din
tre state, în cadrul căruia un rol im
portant revine O.N.U., care trebuie să 
se adapteze la marile prefaceri ce au 
loc pe plan mondial.

într-un mesaj al secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, publi
cat cu același prilej, se relevă că 
reușita O.N.U. în îndeplinirea scopu
rilor și idealurilor sale reclamă ho- 
tărîrea fermă a tuturor statelor mem
bre și manifestarea voinței lor po
litice de a acționa în comun.

„Dacă dorim să garantăm pacea — 
a declarat secretarul general al O.N.U.
— este necesar să limităm producția 
masivă și acumularea mijloacelor de 
ducere a războiului" Waldheim a re
levat necesitatea luptei împotriva foa
metei și subnutriției, a maladiilor și 
analfabetismului, accentuînd impor
tanța creării unei noi ordini econo
mice în lume, la a cărei instaurare 
Națiunile Unite trebuie să se anga
jeze „mai mult ca oricind".

Cu prilejul Zilei Națiunilor Unite, 
în sala Adunării Generale a avut loc 
vineri seara un concert festiv.

★
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres).

— Republica Islamică Pakistan a 
fost aleasă membru al Consiliului de 
Securitate pentru o perioadă de doi 
ani. începînd de la 1 ianuarie 1976.

BERLIN 24 — De la coresponden
tul nostru : Vineri, în capițala R. D. 
Germane au luat sfîrșit lucrările 
Congresului mondial pentru Anul 
internațional al femeii, care s-a des
fășurat sub deviza „Egalitate. Dez
voltare, Pace". Delegația Consiliului 
Național al Femeilor din țara noastră 
a fost condusă de tovarășa Lina 
Ciobanu, membru al Comitetului Po-

litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta consiliului.

în ședința plenară din ultima zi. 
reprezentanți ai organizațiilor din 
140 de țări și 84 de organizații inter
naționale și regionale au ascultat ra
poartele de activitate ale celor nouă 
comisii ale congresului.

Congresul a adoptat o declarație și 
un apel adresat femeilor din întreaga 
lume.

praga Miting al prieteniei
cehoslovaco-vietnameze

MOSCOVA 24 
zilele de 23 și 24 
șui Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al Partidului 
nist Român, care 
vizită de prietenie în Uniunea So
vietică, la invitația 
a avut întrevederi 
tovarășii Boris Ponomariov, membru 
supleant al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.. și K. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

în cadrul schimbului de păreri au 
fost dezbătute probleme ale adîn- 
cirii și dezvoltării în continuare a 
colaborării dintre P.C.U.S. și P.C.R., 
precum și unele probleme actuale 
ale vieții internaționale de interes 
reciproc.

La discuțiile desfășurate într-o at
mosferă tovărășească au participat

Comu-
s-a aflat Intr-o

C.C. al P.C.U.S., 
și convorbiri cu

Dezbaterile din Comitetul politic
NAȚIUNILE UNITE 24. — De Ia 

corespondentul nostru : în Comitetul 
pentru problemele politice și de 
securitate al Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile asupra 
„problemei coreene", dezbateri care 
au drept principale puncte de refe
rință două proiecte de rezoluție, unul 
prezentat de un grup de state neali
niate șfe> socialiste. între care și 
România, și altul elaborat de un 
grup de țări occidentale. După cum 
s-a anunțat, primul proiect cores
punde scopului de a se realiza uni
ficarea pașnică și independentă a 
Coreei.

Reprezentanții Albaniei, Poloniei 
și Ungariei au chemat la dizolvarea 
comandamentului Națiunilor Unite 
din sudul Coreei și la retragerea ne
condiționată a tuturor trupelor străi
ne din această parte a țârii, stațio
nate, în mod ilegal, sub drapelul 
O.N.U. Ei s-au pronunțat, de ase
menea, pentru transformarea acor

dului de armistițiu într-un tratat de 
pace între Statele Unite ale Ameri- 
cii și R.P.D. Coreeană și încetarea 
amestecului străin în treburile in
terne ale poporului coreean.

Ambasadorii Laosului și Africii 
Centrale au subliniat, la rîndul lor, 
datoria O.N.U. de a depune toate 
eforturile pentru refacerea integrită
ții teritoriale a Coreei și apărării u- 
nității sale naționale.

Reprezentanții Cubei, Cehoslovaci
ei și Cambodgiei au evidențiat că 
principalul obstacol în calea progre
sului spre unificarea acestei țări îl 
constituie prezența trupelor Statelor 
Unite în sudul Coreei. Acestea sînt, 
totodată, și un factor de neîncredere 
și încordare în zonă și de aceea tre
buie imediat și necondiționat retra
se, pentru a permite desfășurarea 
procesului spre unitatea națională a 
tării, spre lichidarea urmărilor răz
boiului.

PRAGA 24 (Agerpres). — La Pra
ga s-au încheiat convorbirile dintre 
delegațiile de partid și guvernamen
tale ale Cehoslovaciei și R.D. Viet
nam, conduse de Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C.C., pre
ședintele R.S.C., și, respectiv, Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam. 
După cum informează agenția C.T.K.,

a-au fost semnate acordul privind 
dîncirea și extinderea relațiilor eco
nomice între R.S.C. și R.D.V. pe pe
rioada 1976—1980, protocolul privind 
schimburile de mărfuri și de plăți 
între cele două țări pe anul 1976. în 
capitala R.S. Cehoslovace a avut loc 
un miting al prieteniei cehoslovaco- 
vietnameze, la care au luat cuvîntul 
Gustav Husak și Le Duan.

Cu prilejul Zilei

Armatei Republicii 

Socialiste România

Gheorghe 
României 
Kiseliov, adjunct 
C.C. al P.C.U.S.

Badrus, ambasadorul 
în U.R.S.S., precum și G. 

de șef de secție la
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Convorbiri oficiale între președinții 
Iugoslaviei și Portugaliei

Noi propuneri în vederea promovării dialogului 

Nord-Sud privind reunificarea pașnică a Coreei
O declarație a părții nord-coreene

BELGRAD 24 (Agerpres). — La 
Belgrad au început joi convorbirile 
oficiale dintre președintele R.S.F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, și pre
ședintele Portugaliei, Francisco da 
Costa Gomes. Cei doi președinți au 
salutat evoluția pozitivă a relațiilor 
iugoslavo-portugheze și s-au infor
mat reciproc asupra situației din 
țările lor. în legătură cu situația din 
Angola s-a evidențiat necesitatea ca 
forțele progresiste angoleze să gă
sească ele însele modalitățile de re
glementare care să asigure indepen
dența țării și să evite amestecul 
străin.

Luînd cuvîntul în cadrul unui 
dineu oferit în cinstea președintelui 
portughez, președintele I. B. Tito a 
arătat că Portugalia democratică re
prezintă, prin politica sa. o contri
buție majoră la îmbunătățirea rela
țiilor dintre țările lumii. Referin- 
du-se, în continuare, la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu-

ropa, vorbitorul a subliniat că se 
impune excluderea oricărui amestec 
străin in treburile altei țări și res
pectarea dreptului inalienabil al fie
căreia de a-și alege calea dezvoltării 
interne și orientarea pe plan inter
național.

în cuvîntul său, președintele da 
Costa Gomes a arătat că obiectivul 
permanent pe care îl urmărește noua 
Portugalie constă în asigurarea in
dependenței sale naționale și a 
dreptului de a-și alege singură, 
liberă de orice presiuni, calea pe care 
o va urma. El a relevat schimbările 
radicale efectuate în structurile po
litice. economice și sociale din Por
tugalia și trecerea imediată la o po
litică hotărîtă de decolonizare. Tot
odată, președintele Gomes a arătat 
că țara sa participă la politica de a- 
propiere generală pe plan european 
în sensul depășirii cadrului limitat al 
pactelor și alianțelor militare.

PEKIN 24 (Agerpres). — Cu prile
jul Zilei Armatei Republicii Socia
liste România, atașatul militar aero 
și naval al țării noastre în R.P. Chi
neză, colonelul Ion Dubeșteanu, a or
ganizat, în saloanele Ambasadei ro
mâne din Pekin, o gală de filme in
spirate din viața și activitatea mili
tarilor români. Au participat Li uei, 
secretar general adjunct al Direcției 
generale politice a Armatei populare 
chineze de eliberare, alte oficialități 
din Ministerul Apărării Naționale al 
R. P. Chineze. Ministerul Apărării 
Naționale al R.P. Chineze a organi
zat un miting într-o unitate militară 
din Pekin.

★
în cinstea aceluiași eveniment, ata- 

șații militari, aero și navali ai 
României la Paris, Varșovia, Delhi și 
Nicosia au oferit cocteiluri. La Mos
cova, Damasc, Havana și Belgrad au 
fost organizate expoziții de fotogra
fii. Gale de filme militare românești 
au fost prezentate la Londra, Sofia, 
Damasc și Tokio;

La Budapesta. Ulan Bator. Belgrad. 
Havana atașații militari ai României 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai unor 
unități militare din țările de reșe
dință. La clubul garnizoanei Varșo
via s-a organizat un concert festiv.

PHENIAN 24 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al părții reprezentînd 
R.P.D. Coreeană în Comitetul de co
ordonare Nord-Sud a dat publicității 
o declarație. în care a reafirmat ne
cesitatea ca reprezentanții sud-co- 
reeni din cadrul comitetului să ac
cepte propunerile juste și rezonabile 
formulate de partea nord-coreeană 
pentru promovarea dialogului Nord- 
Sud. Dacă autoritățile sud-coreene 
sînt cu adevărat interesate în norma
lizarea acestui dialog, ele trebuie să 
respecte principiile de bază ale De
clarației comune a Nordului Și Sudu
lui, să pună capăt propagandei ostile 
împotriva Nordului și represiunilor 
împotriva forțelor patriotice care mi
litează în Coreea de sud pentru re
unificarea pașnică a patriei. în ce o 
privește, partea nord-coreeană decla
ră din nou că este gata să se întîl- 
nească oricînd cu reprezentanții sud- 
coreeni. de a respecta principiile in

dependenței. reunificării pașnice Șl 
marii unități naționale și de a înde
plini cu bună credință prevederile 
Declarației comune a Nordului și Su
dului.

★
PANMUNJON 24 (Agerpres). — La 

Panmunion a avut loc a 13-a reuniu
ne la nivelul grupurilor de lucru a 
reprezentanților societăților de Cruce 
Roșie din nordul și sudul Coreei. 
Relevînd. cu acest prilej, că în pre
zent reunificarea patriei constituie 
suprema sarcină națională, reprezen
tantul Crucii Roșii din R.P.D. Coreea
nă a subliniat necesitatea ca ansam
blul discuțiilor dintre părți să aibă 
loc în spiritul’unității naționale și a 
cerut încetarea în Coreea de sud a 
activităților provocatoare care spo
resc încordarea în Coreea. S-a con
venit ca următoarea reuniune să aibă 
loc la 28 noiembrie.

In vederea reglementării situației din Angola
LUANDA 24 (Agerpres). — Mi

nistrul portughez al cooperării. Vic
tor Crespo, aflat într-o misiune de 
cîteva zile la Luanda, a declarat că 
obiectivul Portugaliei constă in a 
ajuta Angola să-și obțină indepen
dența, la 11 noiembrie, pe cale paș
nică. El a afirmat, totodată, că po
porul angolez este acela care trebu
ie să decidă singur asupra indepen
dentei sale și că Portugalia nu va 
interveni în treburile interne ale 
Angolei după transferarea puterii 
către autoritățile autohtone.

După convorbirile pe care le-a 
avut cu dr. Agostinho Neto. preșe
dintele Mișcării Populare pentru E- 
liberarea Angolei (M.P.L.A.). minis
trul portughez urmează să se întil- 
nească cu liderii F.N.L.A. și 
U.N.I.T.A.

KAMPALA 24 (Agerpres). — Pre
ședintele în exercițiu al Organizației 
Unității Africane, generalul Idi Amin, 
șeful statului ugandez. a adresat miș
cărilor de eliberare națională din 
Angola — M.P.L.A., F.N.L.A. și
U.N.I.T.A. — un apel pentru înce
tarea luptelor dintre combatanții ce
lor trei organizații — anunță postul 
de radio Kampala, reluat de agenția 
United Press International. Președin
tele O.U.A. a convocat, de asemenea, 
o reuniune extraordinară a Comite
tului O.U.A. pentru Angola în ve
derea examinării situației din acest 
teritoriu și a găsirii unei soluții po
litice pentru rezolvarea problemei 
angoleze.

i

agențiile de presă transmit:
Subcomitet O.N.U. Organiza

ția Națiunilor Unite, cu sprijinul 
Asociației Internaționale de Geronto
logie. a creat un subcomitet pentru 
studiul problemelor sociale și al mij
loacelor de intervenție legat 
bătrinirea demografică.

Subcomitetul este alcătuit 
David Danon, președintele 
ției Internaționale de Gerontologie ; 
dr. Alexandru Ciucă, director la 
Institutul Național de Gerontologie 
și Geriatrie din București ; dr. N. W. 
Schock, directorul Institutului Fede
ral de Gerontologie din S.U.A., și 
prof. dr. Ethel Shanas de la Univer
sitatea din Chicago.

de im-

din dr. 
Asocia-

La Budapesta,Istvan Huszar- 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Direc
ției de Stat a Planificării, l-a primit 
pe Mircea Popescu, vicepreședinte al 
C.S.P. A fost prezent loan Cotoț. am
basadorul României la Budapesta. în 
timpul convorbirilor au fost abordate 
probleme privind cooperarea econo
mică bilaterală.

Convorbiri nipono—nord- 
omericane. Pr°biemele privind 

actuala situație economică internațio
nală și. în special, aspectele legate 
de funcționarea sistemului monetar 
au reprezentat esența convorbirilor 
desfășurate la Tokio între secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, și primul ministru 
nipon. Takeo Miki.

In favoarea acordării in
dependenței Surinamului, 
la 25 noiembrie, s-a pronunțat Ca
mera Deputaților a Olandei. Hotă- 
rîrea a fost luată cu 106 voturi con
tra 5.

Relațiile dintre Iugosla
via și Piața comună,dintre *- 
ceasta țară și unele țări membre ale 
C.E.E. au constituit obiectul unei 
examinări a Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia. S-a stabilit 
că este necesar sa fie adoptate mă
suri, puse de acord cu partenerii Iu
goslaviei, în scopul reglementării 
problemelor care stînjenesc dezvolta
rea relațiilor reciproce. S-a subliniat 
că o serie de măsuri restrictive adop
tate de C.E.E. împiedică realizarea 
unei cooperări pe termen lung pe o 
bază stabilă, evidențiindu-se totodată 
oportunitatea dezvoltării diferitelor 
forme de cooperare financiară.

Manevre N.A.T.0. Vreme de
23 de zile, în nordul Bavariei (R.F.G.) 
s-au desfășurat manevrele N.A.T.O. 
cunoscute sub denumirea codificată 
..Reforger". Un purtător de cuvînt al 
N.A.T.O. a declarat că în timpul ma
nevrelor și-au pierdut viata 12 per
soane. civili și militari.

Turcia și S.U.A. vor re
lua negocierile prlvind viitorul 
bazelor americane de pe teritoriul 
turc la data de 28 octombrie — s-a 
anunțat la Washington. Reluarea tra-

)

LA LISABONA, ÎN ACESTE ZILE...

tativelor are loc în urma recentei 
autorizări a suspendării parțiale a 
embargoului hotărît de Congresul 
S.U.A. asupra livrărilor de arme a- 
mericane Turciei.

„Convenția constituțio
nală a Ulsterului",aleasă în 
mai pentru șase luni și menită să 
ofere o soluție privind guvernarea 
politică a Irlandei de nord, a înregis
trat un eșec : 39 de delegați contra 
30 au decis să adopte ca text de bază 
un proiect al majorității protestante 
care respinge..idega partajării puterii 
la pivei ministerial între protestanți 
Si catolici.

La colocviul științific de 
la Weimar consacrat temei „Moș
tenirea culturală în societatea socia
listă". la care au participat circa 150 
de cercetători in domeniul literaturii, 
artei și culturii, filozofi, istorici, pu
bliciști din mai multe țări, printre 
care și România, a fost evidențiată 
importanta valorificării corespunză
toare a moștenirii culturale în condi
țiile noului mod de viață socialist. 
Colocviul s-a desfășurat în cadrul 
manifestărilor legate de sărbătorirea 
a 1 000 de ani de existență a orașului 
Weimar.

în acest sfîrșit de octom
brie, aici, pe malul fluviu
lui Tejo, toamna intră 
destul de timid în dreptu
rile ei ; mai mult prin ră
coarea dimineților și prin 
ușoara colorare a frunzișu
lui din parcuri, căci în 
rest cerul de azur și vi
goarea soarelui lașă impre
sia unei, prelungiri a sezo
nului estival.

Dar, pe deasupra prospe
țimii peisajului, viața capi
talei, ca și a celorlalte lo
calități portugheze, se im
pune atenției vizitatorului 
mai ales prin pulsul alert, 
prin intensele preocupări 
de ordin politic, economic 
și social, menite să per
mită depășirea dificultăți
lor actuale, consolidarea 
cuceririlor revoluționare 
obținute de masele popu
lare după 25 aprilie 1974, și 
asigurarea continuării cu 
succes a transformărilor 
democratice.

în acest sens, sînt eviden
te eforturile de a elabora 
și traduce în viață măsuri 
de natură să facă posibilă 
aplicarea în practică a pro
gramului celui de-al șase
lea guvern provizoriu. 
Situația complexă nu în
găduie 
tuturor problemelor exis
tente, dar fapt este că cele 
prioritare sînt dezbătute 
continuu atit în Consiliul 
Revoluției, cit și în Con
siliul de Miniștri, în inte
riorul partidelor politice, al 
organizațiilor sindicale și 
de masă. O atenție specială 
este acordată în prezent e- 
forturilor destinate să în
tărească autoritatea guver
nului, asigurîndu-i-se ast
fel o eficiență sporită în 
activitatea de soluționare a 
ansamblului de probleme 
specifice realităților ac
tuale din Portugalia.

în contextul acestor pre-

încă soluționarea

Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu

0 reuniune a Organiza
ției țărilor exnoriatoare de 
minereu de fier, constituită în 
aprilie anul acesta, se desfășoară la 
Londra, cu participarea reprezentan
ților din Australia, India. Peru. 
Chile, Venezuela. Tunisia. Mauritania, 
Sierra Leone. Sînt examinate aspecte 
concrete privind desfacerea acestui 
produs pe piețele internaționale, pre
cum și problema 
secretariat general 
sărcinat cu analiza 
piața mondială.

constituirii unui 
al organizației în- 
tendintelor de pe

așteptată tu
ocupări, impulsionarea ac
tivității economică face o- 
biectul unor succesive a- 
nalize din partea factorilor 
de răspundere, politici, ci
vili și militari, așteptîn- 
du-se ca în zilele următoa
re să fie aprobat de guvern 
un plan de măsuri urgente 
vizind dinamizarea activi
tății întreprinderilor indus
triale, în primul rînd a ce
lor naționalizate, printr-un 
sprijin financiar adecvat, 
pentru a se crea astfel con
dițiile necesare desfășurării 
eficace a muncii în sectoa
rele productive, cu deose
bire în cele de care de
pinde aprovizionarea popu
lației cu bunuri esențiale 
de donsum.

în legătură cu acest ultim 
aspect, cotidianul ..DIARIO 
DE NOTICIAS" subliniază 
faptul că. dacă in trecut era 
nevoie să se importe apro
ximativ 250 000 tone de ce
reale pe an. acum. în con
dițiile aplicării reformei 
agrare susținută de forțele 
de stingă, în primul rînd 
de partidul comunist, s-a 
asigurat un nivel al produc
ției de cereale (grîu, se
cară. orz. orez) care ar 
permite să se limiteze 
importurile, doar la griu 
pentru săm.întă ; iar la alte 
cereale se speră chiar în 
crearea anumitor disponi
bilități pentru export.

O serie de măsuri ale gu
vernului. aflate fie în curs 
de aplicare, fie tn faza de 
studiu, privesc normalizarea 
situației pe plan social și

interes și deosebită simpatie
desfășurarea unei activi
tăți susținute în sfera re
lațiilor internaționale.

în aceste zile, capitala 
portugheză, paralel cu pre
ocupările în problemele eco- 
nomico-sociale. trăiește at
mosfera pregătirilor în ve
derea vizitei oficiale pe care 
președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. o va efectua 
aici începînd din 28 octom
brie. la invitația președin
telui Francisco da Costa 
Gomes. Interesul viu pen
tru acest eveniment, care 
urmează să continue în 
mod fericit dialogul dintre 
cei doi președinți des
fășurat cu prilejul vizi
tei in România a președin
telui Portugaliei, se des
prinde. deopotrivă, din de
clarațiile personalităților 
politice, din paginile pre
sei, ca și din conversațiile 
cu cetățenii de rînd. Nume
le României, al președin
telui Nicolae Ceaușescu 
sînt rostite cu admira
ție și 
nanță 
lucru 
nanță 
acordat în ziare, la radio și 
televiziune știrii privind 
efectuarea vizitei. Coti-

Nicolae
rostite cu

respect, cu o rezo- 
prietenească. Acest 
reiese cu preg- 

și din spațiul ce s-a

dianele 
„DIARIO 
„DIARIO 
altele au 
cinste știrea despre 
piața vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. .... .. 
însoțind informația de por
tretul
Făcindu-se ecoul sentimen
telor 
tara
SECULO" 
tele, că 
telui Nicolae 
și convorbirile 
conducătorul român le va 
avea la Lisabona capătă 
o deosebită importanță". 
Ziarul adaugă că rela
țiile economice intre Româ
nia și Portugalia, dezvol- 
tîndu-se în spiritul docu
mentelor semnate de cei 
doi președinți la București, 
indică o „evoluție foarte 
pozitivă, mai ales în do
meniile agriculturii, con
strucțiilor navale, cooperă
rii in industria mecanică 
și în petrochimie".

Cetățenilor Portugaliei le 
este cunoscut că România 
socialistă a urmărit cu sen
timente de caldă simpatie 
și solidaritate lupta po
porului portughez pentru 
libertate, împotriva 
taturii fasciste, a 
cu căldură victoria 
acesteia, fiind una 
primele țări care a i 
legături cu guvernul 
democratic. Și se 
spune că 
porului portughez, ale tutu
ror forțelor sale patriotice.

„O SECULO", 
DE NOTICIAS", 

POPULAR" și 
publicat la loc de 

apro-

unele

înaltului oaspete.

prietenești fată 
noastră, ziarul 

scrie. între __ 
.vizita președin- 

Ceaușescu 
pe care

de 
„O 
al-

dic- 
salutat 
asupra 
dintre 

stabilit 
I nou. 

Si se poate 
aspirațiile po-

progresiste, democratice, 
năzuințele sale de dezvol
tare liberă și progres 3ocial 
au găsit și găsesc deplină 
înțelegere în rîndurile po
porului român.

în avancronica vizitei se 
înscriu convorbirile econo
mice româno-portugheze la 
diverse niveluri, precum și 
un șir de manifestări, cum 
sînt expoziția „30 de ani 
de artă plastică în Româ
nia", organizată la Lisabo
na, festivalul filmului ro
mânesc din orașul Porto și 
altele asemănătoare. Aproa
pe în toate ocaziile, repre
zentanți ai vieții politice 
și ai opiniei publice cu care 
am stat de vorbă au subli
niat faptul că vizita pre
ședintelui României va în
semna un moment de cea 
mai mare însemnătate pen
tru impulsionarea si apro
fundarea pe multiple pla
nuri a legăturilor bila
terale, fiind în același 
timp o contribuție remarca
bilă la aplicarea în viață 
a Actului final semnat la 
Helsinki de șefii de state 
și guverne participanți la 
Conferința general-euro- 
peană, la cauza securității și 
cooperării pe continentul 
nostru. Acum, cînd au mai 
rămas doar citeva zile pină 
la sosirea președintelui 

• Nicolae Ceaușescu pe pă- 
mîntul Portugaliei, locurile 
ce urmează a fi vizitate cu
nosc atmosfera pregătirilor 
intense, fiind și acesta un 
indiciu al interesului deo
sebit cu care întreaga țară 
așteaptă solia de pace, în
țelegere și colaborare prie
tenească a poporului român.

In Australia, Senatul - unde 
partidele de opoziție dețin o ușoară 
majoritate — a respins, din nou.

Vasile OROS
Lisabona, 24

• VICTIMELE POLUĂ
RII. Conferința internațională 
asupra bolilor de care suferă 
animalele sălbatice — desfășura
tă la Mlinchen — a tras un 
semnal de alarmă : în pădurile 
vest-germane, în lacurile cana
diene, în savanele africane — 
medii studiate de participanți la 
conferință — fauna se împuți
nează din cauza poluării. Spe
cialiștii miinchenezi, care au ur
mărit timp de cinci ani un lot 
de 1 000 de iepuri, vulpi, fazani, 
jderi, cerbi și păsări răpitoare, 
au ajuns la concluzia că anima
lele carnivore sînt în mult mai 
mare măsură afectate decît cele 
ierbivore : reziduurile otrăvi
toare descoperite în organele 
vulpilor și jderilor, de pildă, în
trec de zece ori pe cele găsite 
la iepuri și cerbi. Pe lîngă pro
blema salvării speciilor amintite, 
se ridică și întrebarea cîtă vre
me va mai putea fi folosit vîna- 
tul în scopuri comestibile, fără 
a primejdui viața omului.

★
tovarășul Ștefan 

spre patrie, fiind
seara, 
plecat .

Katușev, de activiști deK.

fost prezenți ambasadorul
U.R.S.S. și membri ai

★
pe aeroportul Otopeni, 

tovarășul Cornel
La sosire, 

au fost prezenți 
Burtică, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

Au- fost de față N. V. Maslennikov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Noul ambasador român

la Alger și-a prezentat

scrisorile de acreditare

ALGER 24 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului Revoluției, președin
tele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Poipulare. Houari Boumediene. l-a 
primit pe loan Lăzărescu, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
la Alger, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis șefului statului algerian, 
din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. un călduros salut. împreu
nă cu urări de prosperitate poporului 
algerian prieten. Mulțumind, pre
ședintele Houari Boumediăne a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, iar po
porului român noi succese în munca 
pentru înflorirea patriei.

în cursul 
loc cu acest 
posibilitățile 
extinde. în 
pe multiple 
și Algeria.

convorbirii care a avut 
prilej, au fost reliefate 
largi existente pentru a 
continuare, colaborarea 
planuri dintre România

buget prezentat de gu- 
a forța organizarea de

proiectul de 
vern. pentru _ 
alegeri generale anticipate. La rindul 
său. primul ministru Whitlam a res
pins ipoteza unei astfel de consultări 
electorale înainte de data fixată — 
1977 — pronunțîndu-se în favoarea 
unor alegeri senatoriale parțiale, care 
ar putea modifica actuala compoziție 
a camerei superioare.

Ajutoare F.A.O. pentru 
Tanzania și Sudan, organiza
ția Națiunilor Unite pentru Alimen
tație Și Agricultură (F.A.O.) a acor
dat Tanzaniei și Sudanului, cu titlul 
de ajutoare de urgentă, produse ali
mentare în valoare de 1.3 milioane 
dolari și. respectiv, de 581 000 dolari, 
în primul caz ajutorării persoanelor 
afectate de secetă, iar în celălalt per
soanelor sinistrate ca urmare a inun
dațiilor.

Camera Deputaților a Bel
giei a aprobat joi planul guverna

mental „de redresare economică". 
Sînt prevăzute o serie de măsuri 
practice in sectoarele de stat, în spe
cial în domeniile industrial, comer
cial. al energeticii și facilități fis
cale.

Mărirea prețului petrolu
lui exportat de la 11,26 dolari la 

13,07 dolari pentru un baril a fost 
anunțată de guvernul nigerian.

Importurile de petrol ale
Marii Britanii în Primul semes- 
tru al acestui an au scăzut cu 20 la 
sută. în comparație cu aceeași pe
rioadă din 1974. s-a anunțat la Lon
dra.

Președintele Comisiei In
ternaționale a Juriștilor,Nial 
Macdermot. a declarat, la încheierea 
unei vizite in Rhodesia, că este din 
ce în ce mai evidentă intervenția 
brutală a autorităților din 
tară împotriva populației de 
Aceste acte sînt deplinse de 
Internațională a Juriștilor. 
Macdermot. 
eradicării 
rasiale.

această 
culoare. 
Comisia 
a spus

subliniind necesitatea 
complete a discriminării

Ipoteze și certitudini desprinse din

„Reportajele11 transmise de pe Venus 
pe Terra de stația interplanetară 

sovietică ,,Venus-9“
Acum, după așezarea 

lină pe solul îndepăr
tatei planete a modu
lului stației interplane
tare „Venus—9“ și 
transmiterea pe pă
mînt a primelor foto
grafii, savanții sovie
tici dispun de un șir 
de noi date menite să 
ducă la dezlegarea u- 
nora din enigmele a- 
cestei planete. Studiile 
și cercetările lor au 
fost înlesnite de două 
„reportaje" transmise 
de aparatele modulu
lui : unul de 120 mi
nute, din atmosfera 
planetei, și altul, de 53 
de minute, de pe so
lul ei.

Primul a consemnat 
următoarele date : la 
înălțimea de 51 kilo
metri de sol, tempe
ratura era de plus 45 
grade, iar presiunea 
de circa o atmosferă 
(aproape ca in Uzbe
kistan, vara) ; la sol 
(cum a reieșit din „re
portajul" următor) 
s-au înregistrat 485 
grade și o presiune de 
85 atmosfere.

De altfel, pe întregul 
parcurs prin atmosfera

venusiană (groasă de 
circa 65—70 kilometri), 
nu s-a înregistrat ni
căieri o temperatură 
sub zero grade, fapt 
care infirmă ipoteza că 
atmosfera venusiană 
ar fi formată din par
ticule minuscule de a- 
pă înghețată.

Savantul sovietic 
M. 1. Marov, doctor în 
Științe fizico-matema- 
tice, apreciază că prin
tre ipotezele cele 
mai verosimile asupra 
structurii atmosferei 
venusiene este aceea 
privind componența a- 
cestei atmosfere din
tr-o combinație de apă 
Si acid sulfuric, cu 
mici adaosuri de a- 
cizi — fluorhidric 

.Si clorhidric, dar care 
au o mare influență 
asupra stratificării no
rilor. „Cunoscuta cea
ță observată de pe 
Pămînt deasupra limi
tei stratului de nori 
venusieni, consideră 
savantul, este probabil 
o consecință a volati
lizării soluției concen
trate a acestor acizi". 
Si mai departe : „Ma
rea întindere pe verti-

cală a norilor nu în
seamnă nicidecum că 
ei sînt compacți si o- 
mogeni ; este intru to
tul posibil ca ei să ai
bă o structură stratifi
cată, fiind alcătuiți din 
diferiți compuși".

O altă revelație — 
solul planetei Venus 
nu este 
nisipos 
conține 
stînci 
din punct de __
geologic. De aci —

doar un pustiu 
nesfîrșit, ci 
și pietre și 

relativ tinere 
vedere

o 
întrebare: dacă tempe
ratura de aproape 500 
de grade și presiunea 
de aproape 100 atmos
fere nu au putut trans
forma în nisip stîncile, 
de ce vulcanii din zona 
studiată sînt de cîteva 
ori mai mici decit cei 
de pe Lună sau de pe 
Marte ?

Așadar, „reportaje
le" respective, pe de o 
parte, au furnizat cer
titudini de inestimabi
lă valoare științifică, 
iar, pe de altă parte, 
au generat noi între
bări ce-și așteaptă răs
punsul.

1. DUȚA
Moscova

• CICLU 
VIURI. Presa 
nunță că fostul 
S.U.A. Richard 
ceptat să acorde un 
interviuri televizate i 
re la perioada 
sale prezidențiale. Realizatorul 
emisiunilor va fi David Frost, 
cunoscută personalitate a televi
ziunii britanice, care s-a ilustrat, 
între altele, prin interviurile 
luate unor șefi de state, cum ar 
fi premierul Indiei, Indira 
Gandhi, și șahinșahul Iranului. 
Pe baza convorbirilor cu fostul 
președinte, care vor dura circa 
20 de ore, vor fi realizate patru 
emisiuni de cite 90 minute fie
care. Ele vor fi transmise, după 
alegerile prezidențiale din no
iembrie 1976, din dorința de a nu 
influența în vreun fel desfășu
rarea campaniei electorale.

DE INTER
americană a-

al 
ac- 
de

președinte 
Nixon a

i șir 
referitoa- 

mandatelor

• SE SCUFUNDĂ PA
RISUL? Municipalitatea Pari
sului a anunțat că numeroase 
străzi și clădiri de pe o arie de 
1 200 ha din nordul orașului sînt 
în pericol de a se scufunda, ca 
urmare a modificărilor interve
nite în stratul de calcar pe care 
este amplasată capitala Franței. 
Cea mai afectată este zona fos
telor cariere de piatră, inclusiv 
faimosul cartier Montmartre. Se 
știe că încă din Evul mediu și 
pînă prin 1840 piatra de con
strucție necesară Parisului se 
extrăgea din carierele aflate în 
incinta orașului. Mai tîrziu a- 
cestea au fost închise, construin- 
du-se deasupra clădiri și străzi 
fără ca în prealabil să se fl 
executat consolidări ale terenu
lui. Autoritățile studiază măsuri 
de urgență pentru preîntîmpi- 
narea primejdiei de scufundare.

• VACI... FLUORES
CENTE ? Potrivit unei vechi 
tradiții, vacile din localitățile 
rurale din apropierea Londrei 
se bucură de privilegiul de a se 
plimba în libertate în pădurile 
din regiune. Ca urmare, ele 
constituie o permanentă pri
mejdie pentru traficul rutier. 
Recent, un deputat laburist, fo
losind drept argument acciden
tul mortal al unui motociclist 
care, circulind în timpul nopții, 
s-a ciocnit de o vacă așezată 
de-a curmezișul șoselei, a făcut 
următoarea propunere : pentru 
a mări securitatea circulației 
este necesar ca vacile britanice 
să fie acoperite cu... vopsea 
fluorescentă.

• ÎNLOCUITORI CHI
MICI Al ALCOOLULUI 
Șl TUTUNULUI. In Pre
zent, oamenii de știință sînt 
preocupați să reducă cît mai 
mult efectele nocive ale consu
mului de alcool și tutun asupra 
organismului uman. în acest 
scop, cercetătorii britanici din 
domeniul industriei farmaceuti
ce consideră ca un pas promi
țător înlocuirea acestor produse 
cu substituențl obținuți pe cale 
chimică, incomparabil mai pu
țin toxici. Această metodă ar 
urma să fie aplicată In practică 
pe scară largă în următorii 
zece-douăzeci de ani.

• NOI VESTIGII ALE 
CIVILIZAȚIEI MAYA. La 
Coba (Mexic) au fost descope
rite ruinele unui mare oraș 
construit în perioada civilizației 
Maya. El este comparabil, ca 
mărime, cu legendarul Chichen 
Itza. Au fost scoase la lumină 
un grandios edificiu central, 
picturi murale, alte vestigii de 
valoare, toate conservate admi
rabil, în ciuda trecerii secolelor.

• STATISTICI POLO
NEZE. Cea mai recentă statis

tică poloneză arată că în 1974, 
în această țară cu 34 milioane 
locuitori, la fiecare 100 de băr
bați reveneau 106 femei ; 54,6 la 
sută din populația țării locuieș
te în orașe ; din 
persoane 52 sînt 
ferite sectoare 
în mediul rural 
pată reprezintă 62,1.

fiecare 100 de 
ocupate în di- 
de activitate ; 
populația ocu-

• O GIGANTICĂ 
BROASCĂ ȚESTOASA, 
a cărei vîrstă este apreciată la 
200 de ani, a fost descoperită în 
ocean, în apropiere de țărmu
rile Braziliei. în greutate de 
500 kg, broasca face parte — 
după opinia specialiștilor — 
dintr-o specie dispărută azi. de
numită științific „Dermochelys 
coriacea". Capturată în plasa 
unui pescar, a fost necesar să 
se obțină acordul unor institu
ții specializate pentru ca broas
ca să fie ucisă.
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