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JUDEȚUL 
BACĂU A 

ÎNDEPLINIT 
PLANUL 

CINCINAL
La marele bilanț al înfăp

tuirilor acestui cincinal, noi, 
comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile jude
țului Bacău, profund animați 
de înalte sentimente de dra
goste și recunoștință față de 
partidul nostru comunist, 
față de dumneavoastră, iubi
te tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, ne alătu
răm glasul întregii națiuni și

Telegrama 
adresată C.C.

, al P.C.R., 
tovarășului 

Nicolae 
Ceaușescu 

de Comitetul 
județean Bacău 

al P.C.R.
TB 

raportăm că am îndeplinit 
sarcinile economice care au 
revenit județului Bacău pen
tru perioada 1971—1975. Pes
te 75 la sută din spo
rul producției l-am obținut 
prin creșterea productivității 
muncii.

Reflectind abnegația, en
tuziasmul și dăruirea comu
nistă cu care s-a acționat pe 
întregul parcurs al cincina
lului, bilanțul economic al 
județului nostru relevă, între 
altele, că planul la export a 
fost îndeplinit cu 158 zile 
mai devreme, planul produc
ției marfă cu 154 zile, pro
ducția marfă și prestațiile de 
servicii industriale și nein
dustriale cu 168 zile, iar pla
nul la construcția de locuin
țe a fost realizat încă la data 
de 30 iunie 1975.

Prin măsurile întreprinse 
de către organizația jude
țeană de partid au fost crea
te condiții ce vor permite 
ca. .pînă la sfîrșitul acestui 
an. industria județului Bacău 
să dea economiei naționale o 
producție suplimentară de 
3 565 milioane lei, materiali
zată în importante cantități 
de produse petroliere. 980 
tone antidăunători pentru a- 
gricultură. 9 000 tone polisti- 
ren, 176 000 mc cherestea, 
mobilier de. lemn în valoare 
de 220 milioane lei. 2.8 mi
lioane mp țesături tip lină și 
bumbac, 580 milioane lei con
fecții textile și alte pro
duse.
(Continuare în pag. a III-a)
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SPECIALA PENTRU 
SCINTEIA TINERETULUI

Priorități pe agenda 
politică a tineretului 

grec

Sfivinești, între orele 21 și 7 dimineața. O constelație de lu
mini, o imensă concentrare de retorte, de turnuri și gigan
tice paralelipipede. 2 500 de tineri implicați in marea și mis
terioasa lume a chimiei. Fantastice reacții, răsfrînte in și 
mai fantastice procese ale conștiinței. O lume a nopților albe, 
dominată de munca perseverentă, bărbătească, încordată. 
Munca din nopțile albe ale Sâvineștiului.

Ora 21. Trei mii de bărbați, 
femei, băieți și fete cu școala 
profesională abia terminată iau 
mașina de Săvinești. O parte 
dintre ei, mai bine de trei sute, 
au terminat ultima oră de Ia 
liceul seral și iau ultimele ma
șini spre combinat. La poarta 
combinatului au sosit deja 50 de 
autobuze și curse de navetă. 
Principalele direcții de tran
sport : dinspre Roman, Bicaz și 
Buhuși. Piatra Neamț, deși doar 
la 12 kilometri depărtare, se 
consideră a fi, în ceea ce pri
vește asigurarea forței de mun
că, un cartier al marelui com
binat.

Ora 22. Atelierul cord, secția 
textil IV. Schimbul III preia 
ștafeta de la tura inginerei Au
rica Petruc. După revizia de 
toamnă, terminată cu trei zile 
mai devreme, atelierul tinerei 
inginere a intrat în parametrii 
proiectați. La secția melană IV, 
navetiștii din Roznov, Piatra 
Șoimului și Bistrița și-au pus 
„hainele de oraș“ și se grăbesc 
spre autobuzele parcate la ieși
rea din combinat. Șase sute de 
băieți și fete se îndreaptă spre

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe membrii Prezidiului Organizației 
Internaționale a Ziariștilor care participă la

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, la 21 octombrie, pe mem
brii Prezidiului Organizației In
ternaționale a Ziariștilor și pe 
alți participanți la sesiunea de 
la București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, Dumi
tru Popescu și Ștefan Andrei.

Oaspeții au fost însoțiți de to
varășii Nestor Ignat, președin
tele Uniunii ziariștilor din Re
publica Socialistă România, și 
Alexandru Ionescu, redactor-șef 
al ziarului ,.Scînteia“.

Adresînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele parti- 
cipanților la întîlnire, împreu
nă cu salutul lor, calde mul
țumiri pentru onoarea de a-i 
fi primit, Jean Maurice Her
mann, președintele Organizației 
Internaționale a Ziariștilor, pre
ședintele de onoare al Sindica
tului național al ziariștilor 
(C.G.T.) din Franța, a spus :

(Continuare în pag. a Ill-a)

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Domnule președinte al Orga
nizației Internaționale a Ziariș
tilor,

Domnilor,
Tovarăși,
Aș dori să exprim bucuria 

mea, a conducerii Partidului 
Comunist Român, a statului 
nostru pentru desfășurarea în 
capitala României a ședinței 
Prezidiului organizației dum
neavoastră. Sper că această șe
dință. care are loc în împreju
rări internaționale deosebite, va 
avea un rol important în inten
sificarea activității presei pen
tru clarificarea opiniei publice 
mondiale asupra problemelor 
complexe ale vieții politice con
temporane. Noi apreciem în 
mod deosebit rolul presei, al 
presei democratice care acțio
nează ferm pentru promovarea 
unei politici de pace și colabo
rare internațională.

Dumneavoastră reprezentări 
presa, ziariștii dintr-un număr 
mare de țări, practic de pe toa
te continentele. In întreaga lume 
au avut Ioc și au loc mutații 
fundamentale în raportul de 
forțe. O caracteristică a acestor 
mutații este afirmarea cu pu

casele lor, spre cele patru că
mine de nefamiliști. Alți șase 
sute preiau din mers marele 
flux al producției. Fetele de la 
laboratorul melanei IV iau pri
mele probe. După o jumătate

Pe platforma 
Săvîiieștiuluâ

de oră, dispecerul de serviciu, 
ing. Alexandru Serghi, solicită 
rezultatele. Șefa laboratorului 
melană IV. utecista Elena Chi- 
fu, răspunde : „Primele probe 
fizico-mecanice nu pun nici ' o 
problemă în privința calității".

Ora 23. împreună cu trei 
membri ai biroului comitetului 
U.T.C. pe combinat (Constantin 
Adiaconiț.ei, Mihai Maxim șl 
Viorel lacob), ne îndreptăm 
spre lactamă III. Pe drum aflu 
că instalația la care mergem 
pune cîteva probleme deosebite. 
Se lucrează la presiuni și tem

sesiunea de la București

tere a voinței popoarelor de a 
fi stăpîne pe bogățiile naționale, 
pe destinele proprii, de a pune 
cu desăvirșire capăt politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
coloniâliste, de a instaura în lu
me relații noi, bazate pe deplină 
egalitate în drepturi, pe respec
tul independenței și suverani
tății naționale, pe neamestecul 
în treburile interne, pe renunța
rea la forță și la amenințarea 
cu forța. Este evident că aceste 
mutații deschid perspective mi
nunate pentru progresul popoa
relor, pentru triumful politicii 
de pace și colaborare interna
țională.

în Europa a avut loc nu de
mult Conferința de la Helsinki 
care a adoptat documente im
portante, mareînd un moment 
nou în politica de destindere și 
colaborare internațională. Este 
adevărat, de la adoptarea docu
mentelor și pînă la realizarea 
lor în viață este încă un drum 
lung și de aceea se impun efor
turi susținute pentru a se trece 
la înfăptuirea lor, pentru a se 
accentua cursul destinderii com- 
pletîndu-1 •— cum se spune a- 
desea — cu destinderea mili
tară. Eu cred că ar fi mai co

peraturi impresionante. „Toc
mai din aceste considerente — 
mărturisește șeful secției, ing. 
Iuliu Bălan, disciplina este res
pectată cu strictețe". Ca de obi
cei — nici o absență nemotiva
tă. Și, de asemenea, nimeni nu 
are sentimentul că nu utilizea
ză integral cele 480 minute de 
lucru. La această oră de miez 
de noapte, operatorii chimiști 
Vasile Chirică, Cică Tifu, Mihai 
Stamatin, tabloniștii Rică Pru
nă, Gheorghe Mihalache și alții 
realizează un nou lot de pro
duse pentru export, produse 
care se înscriu în contul reali
zărilor suplimentare.

Ora ZERO. Pentru toți chi- 
miștii marii citadele, ora 0 nu 
este un punct de pornire, ci ora 
maximei tensiuni. La cea mai 
grea și mai complicată instala
ție (sinteza caprolactamei) oa
menii maistrului Gheorghe Va- 
cariu au realizat o nouă perfor
manță : intrarea în producție a 
instalației cu trei zile mai de
vreme față de data înscrisă în 
planul de revizie. Performanța 
continuă de fapt un succes 
mai răsunător, pe care maistrul 
Vacariu, din modestie probabil, 
„uită" să-1 amintească : atinge
rea parametrilor proiectați cu 
șase luni mai devreme față de 
termenul planificat.

PAVEL PERFIL

(Continuare în pag. a ll-a) 

respunzător să se spună prin 
dezangajare militară, adică prin 
măsuri concrete de dezarmare 
care să facă realmente ireversi
bil procesul destinderii interna
ționale, să garanteze popoarelor 
posibilitatea de a-și folosi re
sursele materiale și umane in 
direcția dezvoltării economlco- 
sociale, a ridicării bunăstării și 
fericirii lor.

Este cunoscut că înarmarea a 
luat proporții nebănuit de mari. 
Anul acesta se cheltuiesc pen
tru înarmare 300 de miliarde 
dolari. Pentru anul viitor, nu
mai Statele Unite discută un 
buget de peste 110 miliarde do
lari. Menționez aceasta pentru

(Continuare în pag. a III-a)

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE>

ROMÂNIA. NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU 
TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, VA FACE 0 

VIZITĂ DE PRIETENIE ÎN REPUBLICA PORTUGHEZĂ
Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, va 
face o vizită de prietenie în Republica Portugheză, la invitația 
președintelui Republicii Portugheze, Francisco da Costa Gomes, 
și a doamnei Maria Estela da Costa Gomes, în perioada 

28—31 octombrie a.c.

In cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C. și a Confe
rinței a X-a a U.A.S.C.R., pe 
întreg cuprinsul patriei, ti
nerii depun o activitate in
tensă pentru a întimpina a- 
cest eveniment, de o deosebi
tă semnificație .în viața lor, 
cu rezultate dintre cele mai 
prestigioase.

Astfel, brigadierii de pe 
șantierele hidroenergetice ale 
Lotrului care, în această 
toamnă, aniversează 5 ani 
de la constituirea Șantierului 
național al tineretului, au 
efectuat, de la începutul a- 
nului și pînă acum, peste 
30 000 ore de muncă patrio
tică. între altele, ei au tur
nat 100 mc beton in corpu
rile barajelor de la Jidoaia 
și Petrimanu, au betonat 10 
metri liniari în galeria Lun- 
cavăț-Cerna și 20 metri li
niari in galeria Olteț-Petri- 
manu.

La rindul lor, tinerii dim- 
bovițeni, participind alături 
de constructori la ridicarea 
unor investiții pe platforma 
siderurgică a Tîrgoviștei, la 
Găești, Pucioasa, Doicești, 
Moreni, Titu, au realizat o 
producție suplimentară în va
loare de 4,5 milioane lei.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

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

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți dimineața, pe Jean, 
de Lipkowski, secretar național 
al U.D.R., fost ministru, mi
nistru plenipotențiar, conducă
torul delegației Uniunii Demo
craților pentru Republică din 
Franța, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., întreprinde o vizită în 
tara noastră.

Secretarul național al U.D.R. 
a fost însoțit de Albin Chalan- 
don, membru al Comitetului 
Central al U.D.R., deputat, fost 
ministru, și Paul-Marie de la 
Gorce, membru al Consiliului 
Național al U.D.R.

La întrevedere au participat 
tovarășii IIie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost de față Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

Jean de Lipkowski a exprimat 
profunda sa gratitudine pentru 
onoarea de a fi primit de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. iar 
îh numele conducerii Uniunii 
Democraților pentru Republică 
din Franța a mulțumit pentru 
invitația adresată ca o delegație 
a U.D.R. să viziteze România.

Salutînd pe oaspeți, tovarășul 
Nicolay Ceaușescu și-a exprimat

• Reprezentantul personal al președintelui Algeriei
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 21 oc
tombrie, pe Kacedi Merbah, re
prezentant personal al pre
ședintelui Consiliului Revolu
ției și al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Houari 
Boumediene. Oaspetele a fost 
însoțit de Ahmed Ferhat, asis
tent al consilierului președin
telui.

La întrevedere au participat 
tovarășii Teodor Coman, mem
bru al C.C. al P.C.R., și Nicolae 

ASTĂZI SOSEȘTE LA BUCUREȘTI 
ZULFIKAR All BHUTTO, 

președintele Partidului Poporului din Pakistan, 
primul ministru al Republicii Islamice Pakistan

La invitația secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, 
precum și a primului ministru al guvernului, Manea Mânescu, președintele Partidului 
Poporului din Pakistan, primul ministru al Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar 
All Bhutto, împreună cu doamna Nusrat Bhutto, sosește astăzi la București pentru o' 
vizită oficială de prietenie in țara noastră.

Astăzi, in jurul orei 12,30, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite, direct, ceremonia sosirii președintelui Parti
dului Poporului din Pakistan, prim-ministru al Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, care, la invitația secretarului ge
nera! al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și a primului ministru al guvernului Repu
blicii Socialiste România, Manea Mânescu, va efectua, împreuna 
cu doamna Nusrat Bhutto, o vizita oficiala, de prietenie, in 
țara noastră.

satisfacția pentru vizita în. 
România a unei delegații a 
U.D.R.. subliniind că aceasta re
prezintă un început bun în pro
movarea relațiilor dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea 
Democraților pentru Republică 
din Franța, de a adinei și în
tări prietenia și colaborarea 
multilaterală dintre țările și po
poarele noastre.

In timpul întrevederii au fost 
abordate probleme de interes 
comun privind dezvoltarea rela
țiilor dintre P.C.R. și U.D.R., 
dintre România și Franța și s-a 
procedat la un schimb de păreri 
cu privire la unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

A fost exprimată dorința de 
a promova raporturile de priete
nie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Uniu
nea Democraților pentru Repu
blică din Franța, apreciindu-se 
că aceasta reprezintă un aport 
important la dezvoltarea bune
lor relații dintre România și 
Franța, în folosul ambelor po
poare, al înțelegerii și colaboră
rii pe plan european și interna
țional. Totodată, a fost reafir
mată hotărîrea comună de a 
extinde și adinei continuu ra
porturile rom âno-f rance ze în 
domeniile politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural, cores
punzător posibilităților actuale 
oferite de dezvoltarea celor 
două țări, în spiritul principiilor 
noi ale vieții internaționale, pe 
care ambele state le promovează 
adueîndu-și contribuția la apli
carea în viață a documentelor

Doicaru, consilier al președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu acest prilej, Kacedi Merbah 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președin
telui Consiliului Revoluției și 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Algeriene Democra
tice și Populare. Houari Bou
mediene, un mesaj de prietenie, 
de stimă și prețuire, împreună 
cu dorința ca relațiile dintre 
cele două țări și popoare să se 
extindă și să se întărească 
continuu, în multiple domenii.

Evocînd cu plăcere întîlnirile

Zulfikar Aii Bhutto s-a născut 
în provincia Sind, la Larkana, 
la 5 ianuarie 1928. într-o familie 
de cunoscuți fruntași politici 
care au militat pentru înlătura
rea dominației coloniale străine, 
cucerirea independenței națio
nale și formarea unuj stat pa
kistanez liber și independent. 
După terminarea studiilor la uni
versitățile din Los Angeles și 
Berkeley (S.U.A.), la „Christ 
Church College" de la Oxford

Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

In cadrul examinării unor 
probleme ale actualității politi
ce internaționale a fost subli
niat imperativul trecerii la 
transpunerea în fapt a documen
telor Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
de a se acționa pentru conti
nuarea și adîncirea. cursului spre 
destindere-pe continentul nostru 
și- în lume, pentru realizarea de 
pași concreți pe calea dezarmă
rii, în primul rînd a celei nu
cleare. în timpul convorbirii s-a 
evidențiat necesitatea lichidă
rii subdezvoltării, a decalajelor 
economice existente în lume, de 
care depinde soarta păcii, a 
securității, ceea ce reclamă 
participarea tuturor statelor la 
statornicirea unor relații econo
mice echitabile, a unei noi or
dini economice și politice inter
naționale.

Partidul Comunist Român și 
Uniunea Democraților pentru 
Republică din Franța au reafir
mat hotărîrea lor de a-și aduce 
și în viitor întreaga contribuție 
la edificarea unei, lumi a păcii, 
înțelegerii și colaborării, în care 
toate națiunile să poată trăi 
libere și suverane, potrivit as
pirațiilor și năzuințelor lor le
gitime, la instaurarea și respec
tarea în viata internațională a 
principiilor egalității, indepen
denței și neamestecului în tre
burile interne.

întrevederea a decurs Intr-o 
atmosferă prietenească, de sti
mă și înțelegere.

și convorbirile prietenești avute 
cu șeful statului algerian și 
mulțumind pentru mesaj, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a rugat 
pe oaspeți să adreseze, din par
tea sa, un salut călduros pre
ședintelui Houari Boumediene 
și să-i transmită că împărtă
șește pe deplin dorința ca rela
țiile dintre România și Algeria 
să cunoască o dezvoltare mereu 
ascendentă și tot mai rodnică, 
în folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii, cooperării și înțe
legerii internaționale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

(Marea Britanie), unde obține li
cențele în științe politice și 
drept predă, in 1954. cursuri de 
drept internațional la Universi
tatea Southampton (Marea Bri
tanie). iar un an mai tîrziu re
vine in patrie și predă dreptul 
constituțional la „Sind Muslim 
law College", timp în.care prac
tică și avocatura la Curtea su
premă din Karachi.

(Continuare în pag. a Ill-a)
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Manifestări în cinstea

ACUITATEA GRAFICII
Congresului U.T.C. și Conferinței U.A.S.C.R.

SCAIL,!

MILITANTE*)
Salonul de grafică conține ca 

și în alți ani lucrări de valoa
re, semnate de cuno'scuți artiști 
plastici, din cele mai diverse 
generații, consecvenți în expri
mare, exigeați sub raportul ți- 
hutei profesionale, ăl acurateței 
plastice. Vizitatorul va cerceta 
Cu același interes recentele lor 
creații, ce susțin sau adaugă 
unor viziuni consacrate nuanțe 
și semnificații noi. Vizitatorul 
va desprinde însă, ca în ufma 
parcurgerii oricărei antologii, și 
concluzii cu Un caracter iiiăi 
general, privind criteriile și in
tențiile 
tensiunea 
Sesizabile 
altul.

Salonul 
liătate, o distincție întrntitiM. a- 
cademică. Pare a fi, paradoxal, 
o retrospectivă și nu o consem
nare a preocupărilor de atelier 
imediate. Evitarea exceselor (și 
a presupusei^ riscuri legate de 
ele) conferă un soi de 'unitate 
salonului, adică tocmai âcea 
trăsătură atît de dificil de do- 
bindit in conturarea unei ma
nifestări expoziționale colecti
ve. Sentimentul „clăsic" este 
hrănit, pe alte planuri, și de re- 
Stritigereă âomentâlor de Afir
mare ale grafMi. ȘălbUul Cu
prinde „grafică de șcwtâet*,  în 
cbăsictie tehnici die imprimării 
țmenită ^ă îmbogățească un 
imaginar cătinel de stampe con
temporan), „desene de șevalet" 
(?)-, notdtâi ale unei fantezii, cen
zurate mai mult sau mai puțin 
riguros de temă, afișe cu o a- 
drCsă foarte generală și, număi 
eicempltficătiv, cîteVa ilustrații 
de carte.

Se știe, grafica acoperă astăzi, 
în chip complex, mult mai mwîte 
direcțn, ywtrd implicată mastv 
in existență noastră șocidlă și 
cotvdiahă (grafică putdtditâră, 
grafică de carte și de ziar, fila
telie, estetica străzii și a am- 
balajnlui, a manuăluiliii șbolar, 
albumul comemorativ e'tc„ etc.i). 
Un puhTic măi puțin aPizUtt nu 
poate deci sutpwnde dtmenstu- 
mle acesta tictema. ^ot așa 
cum. hu poate Surprinde chiar 
imptâcățitâ'e unui singur gen. Să 
ne oprim la afiș. El demon
strează. tn exponțiC. ap-
titudini, firește artistice, ale

selecției, aspirația și 
creatoare colectivă, 
intr-un moment sau

degăjă o calmă seTii-

O piesă despre Cercetători
graficienilor. Dacă am fi așezat 
pe o altă simeză afișele existen
te pe stradă, afișele aflate pe 
șantiere, in uzine (unde afișul 
de protecția muncii este mai 
mult decît submediocru), ne-ar 
fi apătut cU chărităte 
Iul, din păcate neglijat, al 
șului, inserția sa puternicășului, inserția sa puternică în 
cotidian, înregistrată numai po
tențial, capacitatea sa ignorată 
in bună măsură de a influența 
masele. Este un gen artistic cu 
o puternică și eficientă adresă 
politică. P'erCAtant, m'obiliirator, 
răspunzând Unor necesitați ale 
zilei, afișul este și mai perisabil, 
asemănător ziarului. Un afiș 
„etern", său cO'nȘideraft exclusiv 
sub specie „estetică", este

plastică
wn

non-sens. Cui se adresează ? 
Criticilor caro trebuie să-l eva
lueze ori colecționarilor care ar 
trebui să-l tezaurizeze ? Am in
sistat asupra acestui aspect toc
mai pentru că o discuție „ab
stractă" asupra calităților gra
ficii nu ăr -corespunde adevăra
tei ei condiții și meniri. Trebuie 
să admitem că sălotiul O-ste și o 
,.ipoteză de lucru" și-, așa fiind, 
poate fi evaluat pozitiv Șu’b as
pectul deschiderii sale ȘpOCifl'dB 
față de țealităfă. al raporturilor 
sate c'u beneficiarii, al resurse
lor săle. enunțate din cînd în 
cînd, „teoretic" pe simoze. dar 
după opinia noâsiră insuficient 
exploatate în mod dirăci și efi
cient la nivelul eteiș^ihiței edti*  
diene. xVw trebuie să măi de
monstrăm discrepanțeîe existen
te între „afișul de salon" și „a- 
fișul Străzii".

Se poate observa în grafica 
expusă la Salon tendința artiș
tilor de a se inspira din reali
tate. de a consemna patosul 
muncii creatoare in industrie și 
agricultură, de a evoca fig'uri 
prestigioase ale culturii și isto
riei naționale. Aceasta consțituie 
o direcție fundamentală de dez^ 
voltare a artei noastre plastice, 
o datorie a fiecărui artist. Mo
dul în oare se manifestă ace a stă 
tendință ne îndreptățește cre-

dem, să zăbovim asupra sa. În
tâlnim, astfel, in unele lucrări 
fie proiecții simbolice ale reali
tății (prin contrapuneri de ele
mente compoziționale ori mon
taje), fie ilustrări ale acesteia 
ȘitUWte între obișnuințele vizua
le și conceptuale ale fotografiei 
și afișului. Primei categorii îi 
lipsește, uneori, amplitudinea și 
vocația filozofică; celei de a 
doua forța rostirii, pregnanța 
emblematică.

O altă constatare ar putea pri
vi distanța lă care se plasează 
artistul față de obiectul demer
sului său. Poziția sa este, în 
unele cazuri, de observator în 
m'â're al lucrurilor, iar rezultatul 
pare a fi o restituire lipsită de 
noutate artiitică. Vrem să spu
nem că unele lucrări visează, 
in secret, rama fastuoasă, colă- 
retă a tabloului de familie ori 
a peisagisticii secolului trecut. 
Grafica cu subiect istoric ape
lează Uneori prea comod, la tră
săturile stâlîstiC'e ale Stampei de 
ăpocă, actualizată adesea numai 
printr-Un ton celebrativ, mai 
mult sau mai puțin pronunțat. 
Intenționăm oare numai reme
morarea și „modernizarea" unei 
arhive imagistice istorice ?

Întâlnim in fine puține în
drăzneli tehnice. Un conținut, 
un spirit nou se pohte „clasi- 
ciza", paradoxal, prin lipsa în- 
drăznelii. Cohsemnînd ca pe Un 
fapt, cit totul pozitiv efortul de 
a stabili, în opere, un contact 
mai direct și măi adevărat cu 
lumea în care trăim șj. muncim, 
cu comandamentele ei spiritua
le, cU bogăția și nuanțele 
sentimentelor. trebuie să arătăm 
că in unele lucrări, rămine vi-zi- 
b'ită o diferență apreciabilă în
tre tensiunea Acestei grafici și 
tensiunea moții ; între tensiunea 
ei și teiisiunea unei prestigioa
se tradiții progresiste în grăfidă. 
Lipsește Unei părți din grdftca 
de Uzi acuitatea, caracterul de 
intervenție. Grafică din perioada 
interbelică, de pildă, Șe defi- 
weș'te tocmai ptin patosul oi, 
ceea ce o transformase intr-o 
adevărată tribu?iă. Triblufiă la 
care au urcat rind pe rind va
lorile artei noastre : Tonitza. 
Iser. Ștefan, Dimi:rescu, Camil 
Ressu. Aurel hăărctuleȘcu, NtCo- 
lae Cristea, iar mai aproape de 
noi A'Urel 'Ciupe, Gheza Vida, 
VasilO 'Dobrian...

C.R. CONSTANTINESUU

și pentru tineret în uniforme de elevi

_.igreL
X-a 

După 
succes

EUGEN ȘERBÂNESCU

De curînd au început la Tea
trul „Ion Vasilescu“ repetițiile 
cu piesa dramaturgului Virgil 
Stoenescu : „Un tânăr mult prea 
furios**.  Este vorba de o piesă 
a ciclului de manifestări consa
crate celui de al X-lea Congres 
al U.T.C. și celei de-â 
Conferințe a U.A.S.C.R. 
„Nota zero la purtare", 
care a ținut afișul vreme înde*  
lungată. Virgil Stoenescu revine 
pe scena de la „Ion Vasilescu" 
cu o nouă piesă inspiiată din 
pfbblertiatica tineretului. NU 
vom 'd'e'stăîn'ui. desigur, amă
nuntele dramei, vom remarca, 
însă, că ea prilejuiește o inte
resantă dezbatere pe marginea 
comportării unui tînăr al zilelor 
noastre față de el însuși și față 
de semenii săi. La o primă 
luare de contact cu textul am 
putut constata mesajul educa*  
tiv al acestei piese, garanție ă 
audienței acesteia la publicul 
larg.

într-*b  pauză a repetițiilor, 
desfășurate într-un ritm alert, 
consemnăm cîteva Opinii îh fe- 
x-ănpremieră :

Regizorul Olimpia Arghir : 
Un tânăr mult prea furiofe — 0 
piefeă cu. despre și pentru tine
ret. Dacă cei cărora le adresăm 
acest spectacol vor „mergfe" eu

noi, vor simți și vor gîndi ală
turi de noi, înseamnă că am 
reușit".

Ion Lemnaru — interpretul 
„tânărului furibS" —: ..Est'e 
pentru mine o mare bucurie să 
pot să joc în această piesă, mai 
ales că în fClui acesta debutez 
la Teatrul „Ion Vasilescu". De 
reușita acestei prime încercări 
depinde nu numai sUCceXul de 
ansamblu al spectacolului, ci și 
modul în care mă voi integra 
în colectivul teatrului".

Irina Bîrlădeanu — interpre^ 
tâ personajului Monica 
greu Să exprimi puhcfUl 
clere al unei geherații, 
data asta cred că este 
chiar de punctul nostru 
dere. Lucrăm toți cu o 
plăcerfe, iar colaborarea __ _ 
limpia Arghir este perfectă".

Sorin Postelnicu — interpretul 
personajului Pavel — : „Tinerii 
au nevoie de Această piesă, pen
tru că ei au nevoie să discute 
despre propriile probleme. Dedi- 
cînd Spectacolul importantelor 
evenimente care Se apropie, ne 
facem nu numai o datorie d’e 
onoare, ci Și una social-bolitioă".

Premiera cu „Un tânăr mutt 
preă turioS", este anunțată pen
tru data de 3 noi'embrie 1975.

de Ve- 
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mare 
cu O-

„Ștafeta tineretului vilcean

— Cercetarea noastră, ne spu
ne 'tovarășul director, durează 
de mai mult timp. Cartofii se 
plantează peste solul lucrat sub 
o folie neagră de polietilenă. In 
orificii se introduc tuberculii. 
Udarea se execută prin irigare. 
Se elimină prășitul, se recoltea
ză de la suprafață.

în acest mod cultivăm carto
fii pe 700—800 ari. în țară se 
recoltează în medie 17 000—20 000 
kg •■cartdîi la hectar. Pe supra
fața de care vorbeam am < 
nut 58 000 de kg.

A doua experimentare 
vește cultura sorgului în 1 
nurile cu săraturi. Elevii, 
îndrumarea ing. Ioan. Pop, 
ocupă de valorificarea lor. Cul
tura sorgului se află în al doilea 
an și rezultatele sînt meritorii i 
4 000 kg sămînță la hectar, 
6 000 kg panicul pentru mături 
la hectar.

în sfîrșit, pe diferite agrofon- 
duri, în colaborare cu Institutul 
agronomic din Timișoara, elevii 
inginerului Antonin Boicu cul
tivă Soia. Acum cercetătorii se 
află în al doilea an de experi
mentare. Peste alți 2 ani, cînd se 
va încheia ciclul, vor 
roadele,

După perioada de 
reluate 

înseamnă,

obți-

pri- 
tere- 

sub 
, se

culege

„LUCREZ LA O NOUA 
CARTE DE VERSURI 
PENTRU EDITURA.

*) La sala Dalles : Salonul 
anual de grafică.

th aceste zile premergătoare 
Congresului ăl X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., 
agendele de lucru ale caselor de 
cultură din județul Vîlcea cu
prind numeroase a'cțiuni dedica
te marelui eveniment din viață 
tinerei generații. Comitetul ju
dețean Vîlcea ăl U.T.C. în co
laborare cu Școala populară de 
artă din municipiul ftm. Vîlcea 
ău organizat îh foaierul Casei 
de cultură a sindicatelor din lo
calitate o expoziție de ceramică, 
sculpWiră, metăloplastie, cusă
turi și broderii. Expoziția poar
tă humele „Tineri făurari" și 
cuprinde lucrări realizate de 
uteciștii vîlceni membri ai Ce

naclului „Anotimpuri", lucrări ce 
au drept tematică făpte și as
pects din viața Și munca tine
retului. Tot în aceste zile la că
minele culturale din toâfe loca
litățile județului, la casele de 
cultură feu loc cbldcvii pe teme 
inspirate din rhuhea pblitico- 
educâtivă, concursuri între for
mații artistic^ ale tineretului. 
Manifestările din această săptă- 
mînă se de'sfășoâră SUb generi
cul „Ștafeta tineretului vilcean" 
și se vor finaliza cu un schimb 
de experiență, la care voi- par- 
ti'cipa toate formațiile vîlcen» 
ale tinerilor artiști amatori.

NICOLAE MILITARU

Mărturisirile de acest gen ale 
poeților, cu care astăzi m-am x>- 
bișnuit, mi-au provocat, Ia virstu 
de 15—16 ani. o criză a conștiin
ței estetice. Cum adică „lucrea
ză"? mă întrebam. Se așează 
oare poetul la birou, iși ascute 
el creioanele șl începe să-și facă 
norma de versuri nemuritoare, 
In timp ce nevasta lui, la bu
cătărie, are grijă să atenueze 
zdrăngănitul vaselor ? Șî cum 
poate editura să includă în plan 
O înlîmptore, • revelație, un mi
racol ?

Am înțeles apoi că literatura, 
pentru cititorul modern, repre
zintă mal puțin șl totodată mai 
mult decît un monument și anu
me un monument care poate fi 
tăiat în bucăți și pus pe foc 
pentru a da căldură. Am înțeles 
că a scrie nu mai înseamnă a 
te ascunde pentru a pregăti în 
taină un spectacol perfect, care 
Să copleșească, în momentul pre
mierei, ca o grandioasă erupție a 
inspirației, ci a ieși firesc in 
lume, organizînd repetiții cu pu
blic Și admițînd astfel discuția, 
colaborarea, diversitatea puncte
lor de vedere. Nu întâmplător se 
citesc astăzi cu interes jurnalele 
unor romane : ele oferă imagi
nea unui scriitor în haine de lu
cru. care ezită și încearcă, oara 
greșește și ja totul de Ia capăt. 
Nu întâmplător a dispărut gustul 
pentru versul clasic : în tâmp ce 
ritmul și rima creează iluzia că 
adevărurile descoperite de poet 
preexistă în limbă, asemenea u- 
nor sentințe atemporale, versul 
alb demitâzeaza această autorita
te sibilinică, acceptindu-1 pe ci
titor ca martor al procesului in
tim de constituire a ideilor. „Cu
vinte potrivite" sau „necuvinte" 
în Ioc de cuvîntul dintâi „revi
zuiri" în loc de sentințe, dialog 
In loc de discurs — iată substitu
irile care explică de ce poetul de 
azi nu e deloc ridicol cînd iși 
ia un concediu pentru a „lucra 
la noua Iui carte de versuri".

Știind, prin urmare, prea bine 
cu ce argumente pot fi combă
tut îmi asum totuși riscul de a 
mărturisi că nu de puține ori 
mi se întâmplă să privesc cu 
scepticism punctualitatea eu care 
unii scriitori alimentează rubri
cile de ..promisiuni" ale diferi
telor reviste literare. Cum — 
îmi spun — și anul acesta vor a- 
vea ceva important să comunice 
lumii ? Dar dacă — întreb r&u-

tăcios — li se va întâmpla să se 
lase absorbiți de cine știe ce lec
tură și să uite de scris său pur 
și simplu să facă o indigestie ?

Sirii la fel de susceptibil atunci 
cînd descopăr că diverși eseiști 
își susțin demonstrațiile cu cita
te din propriile lor opere... încă 
nepublicate. Convingerea lor ne
clintită că aceste opere au și in
trat în patrimoniul bibliografic 
mă face să cred, încă înainte ca 
timpul să-mi aducă vreo confir
mare, că nu e vorba decît de 
mitomanie și de o nesățioasă do- 
tință de reclamă.

Tin oare asemenea manifestări 
de spiritul literaturii moderne ? 
Aparent, da, pentru că il înfăți
șează pe scriitor ca pe un om 
obișnnit, care își planifică munca 
și muncește în văzul lumii. In 
fond. însă, această modestie re
gizată ascunde o mare emfază. 
„Ce măi faci ?" „A, nimic deose
bit, lucrez Iă o istorie a litera
turii române în șaptezeci și șap
te de volume" — iată genul de 
dialog care rezumă cel mai bine 
situația.

AL. $T.

Săptămîna filmului 
pentru tineret

In întâmpinarea Congresu
lui al X-lea al U.T.C. și a 
C o nftrințt i a. X-a a 
U.A.S.C.R.. comitetul U.T.C. 
al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", în colaborare cu 
Școala centrală U.T.C., orga
nizează in perioada 20—25 
octombrie a.q. „Săptămîna 
filmului pentru tineret". A- 
cestei acțiuni, la care tâ,nt 
antrenați studenții și cursan
ta diverselor forme de pre
gătire socidl-politică, i se a- 
dauffă expozițfu „Mom ente 
din istoria U.T.C", deschisă 
în holul sălii de festivități și 
spectacolul, muzical-coregra
fic „Mindre plaiuri are ța
ra !“, prezentat de ansam
blul folcloric „Rapsodia mu
re șană" din Arad.

CORNEL GALBEN
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COPIII lmi- VIITORUL NAȚIUNILOR UNIȚI-99

La 24 octombrie se împlinesc 
30 de ani de la crearea Orga
nizației Națiunilor Uhi'te. Ci- 
ctul manifestărilor dîn Bucu
rești, priltejulte âfe acest eve
niment, a fost inaugurat marți 
dimineață, printr-o întâlnire a 
lui Sayed Abbas Chedid, direc
torul Centrului de informare al 
D.N.TJ. pehtru Bbmlini'a, cu 
pionierii din sectorul II. Cu 
acest prilej directorul centrului 
de informare al O.N.U. a vor
bit despre rolul O.N.U. In des
tinderea relațiilor internațio
nale, iar Mamina.Miralena, se
cretar executiv al Comitetului 
național rom&b pentru UNTCteF, 
ă prezentat pionieriTor princi
palele sarcini și modalități de 
acțiune ale Organizației Națiu
nilor Unite. în continuare, oas
peții au Vizitat expoziția de-de
sene ale pionierilor din cadrul 
cercului de pictură intitulat 
„Copiii lumii — viitorul națiu
nilor unite", care cuprinde 
peste 40 de lucrări Inspirate 
dtn lupta unită pentru pace a 
copiilor din lumea îbtrtagă.
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O seară obișnuită de toamnă. 
Ca de obicei trenui, in drumul 
său spte Timișoărâ, Oprește in 
Salonta 4 minute, în seara ace
ea un. dm îh toată firea a plîhs. 
Era inginerul Ion Balog, direc
torul Liedului agro-industrial. 
Stau de vorbă cu omul care de 
22 de ani conduce școăla. O 
umbră de melancolie i Se stre
coară în priviri. Așa se-ntîmplă 
Ori de cite ori îi plOacă absol
venții. „Am primit un telefon 
că seara la orele 21,30 trec prin 
gară absolvenții care au reușit 
la examenul de admitere la fa
cultate. I-am îhtîmpinăt. Reve
derea a fost, cum să vă spun, 
cu îmbrățișări și lacrimi..." 21 
de foști elevi dintr-o clasă de 
37 cu specialitatea agronomie 
sînt studdhți la Timișoara și 
Cluj-Napoca. Acum au plecat 
să-și satisfacă stagiul militar și 
directorul știe că peste cîteva 
zile pe sOrisorilb primite va citi 
numele foștilor săi elevi, loan 
Bontău (fostul secretar al comi
tetului U.T.C.). Pdra Berde, Ga
bor Vidu. Adrian Pâpâinog. Lu
dovic ȘăhdOr. său loan Țiț. In 
fiecare an liceul înregistrează 
cel mai mare număr de studenți. 
Anul, trecut di’n 2 clase ctfpfin- 
zînd 32 de elevi au reușit la fa
cultate 22. Un succes card de
monstrează seriozitatea cu care 
colectivul de cadre didactice fși 
îndeplinește nobila misiune, 
responsabilitatea cu care elevii 
se pregătesc pentru muncă și 
viață.

în. momentul de față cel mai 
frumos porumb din județ se 
cultivă pe cele 119 ha din cadrul 
fermei didactice. „Ne apropiem 
— spune directorul — de 
5 500 kg. boabe STAS Iak hectar. 
Producții record Ia grîu întâl
nești tot aici. 3 180 kg Ta hectar 
(I.A.S. Salonta — 1 «500 kg). Li
ceul pregătește agronomi, zoo- 
tehnicieni, contabili. Prin școa
lă profesională se Califică strun
gari, electricieni, mecanici agri
coli pentru toate I.AJS.-urile din

vestul țării. Sibiu, Tg. Mureș, 
Satu Mare, Arad. Baia-Mare își 
cresc aici cadrele. Baza mate
rială asigură o pregătire supe
rioară : ateliere de lăcătușerie, 
mașini unelte (12 strunguri, ra- 
boteze, freze, mașină nouă de 
rectificat etc.) și de reparații. 
Planul anual de producție, în 
valoare de 1 150 000 lei, a fost 
cu mulț timp înainte îndeplinit. 
Se prelimina, pînă la finele a- 
nului, cifra de 1 500 000 lei. Cu 
asemenea rezultate înțeleg ele
vii, profesorii, tehnicienii să 
participe la întrecerea „Tinere
tul — factor activ în îndeplini
rea cincinalului înainte de ter
men", ~să întâmpine marele fo
rum al organizației noastre.

Am scris mai de mult despre 
elevii Liceului agricol din Dra- 
gomirești Vale, numindu-i cer
cetători cu matricola pe braț. 
O asemenea matricolă poartă. 
mUlți elevi de la Liceul agro
industrial din Salonta, orașul 
din Cîmpia Crișurilor. Ei s-au 
făcut cunoscuți și apreciați mai 
'cu seamă prin cele trei experi
mente de amploare. Unul pri
vește cultura cartofilor sub fo
lii de polietilenă.

practi-
CUT8U- 

între 
altele, experimentarea, în cul
tură redusă —- 4 ha — a 4 so
iuri de griu dintre care două 
soiuri noi. 1975 înseamnă muncă 
asiduă pe ferma didactică, care 
ocupă 3(X) hectare, mai mare cu 
100 hectare decît in anul trecut, 
pe care se realizează toate cul
turile, înseamnă rezultate ma? 
bune la învățătură (anul trecu 
în catalog s-au înscris 272 me
dii de 9 și 10 și 415 de 7—9). Mai 
înseamnă o investiție de unspre- 
Zfedfe inilihăne lei reprezentând 
Centru gospodăresc al fermei, 
care se va fi nai iz-a în anul 1977.

Cu puțin timp în urmă a 
avut loc conferința de dare 
de seamă și alegeri 
liceu. 146 de delegați 
votat măsuri pentru 
rea pe un plan superior a între
gii activități a elevilor, a orga- 
niiatfei U.T.C. 
elevă în anul II contabilitate, 
este acum secretara comitetu
lui U.T.C. Ea a preluat de la 
loan Bontău ștafeta muncii și 
creației pe care o va duce mai 
departe.

LIDIA POPESCU

ne
bu

ridica-

Mariana Popa,

ORE DE EFORT SI DE 
MAXIMI CONCENTRARE

a- 
la 

III

(Urmare din pag. I)
Ora 2. Cele patru sute de 

fialiie făcute de fetele de 
laboratorul lactamă I, II și
confirmă afirmația maistrului 
Mircea Tofan de la instalația 
de ciclohexanonă, exprimată cu 
două ore mai înainte : „Cred 
că și în noaptea asta, calitatea 
lactamei va fi de indice A. Cea 
mai bună calitate, vreau să 
spun". La dispecerat, statisticia-

Autobazei nr. 3, din cadrul I.T.A. Buzău, îi revine sarcina de 
a asigura transportul în condiții civilizate a mii și mii de oa
meni care locuiesc în comunele învecinate și care lucrează 
în întreprinderi din municipiu. Este o sarcină deosebit de im
portantă, deoarece, de îndeplinirea ei riguroasă depinde într-o 
mare măsură bunul mers al 
întreprinderea de sîrmă și 
metalurgică. întreprinderea 
tineri din aceste unități eu

„PROBLEMA SPINOASA" 
A ABONAMENTELOR

în fiecare dimineață, în fața 
ghișeului la care se eliberează 
obsedantele abonamente, se a- 
dună sute de oameni. Sînt mun
citori, funcționari, profesori și 
elevi care s-au învoit pentru 
a treia sau a patra oară de la 
locul lor de muncă și care speră 
că, în sfîrșit, vor reuși să intre 
în posesia prețioaselor cartona
șe. Nimic, însă, nu e sigur. ’Ca
sierii întârzie să deschidă fe- 
rastruica, stau de vorbă sau 
trec prin mulțime cu aerul unor 
oameni extrem de preocupați, 
Postesc fraze de tipul : „se 
dau... nu se dau..“. Dacă cineva 
îndrăznește totuși să le ceară 
o explicație este admonestat. 
Am văzut-o eu însumi pe o ca
sieriță, despre care ulterior am 
aflat că se numește Georgeta 
Anghel, răstindu-se cu o furie 
nestăpînită la un țăran bătrîn și 
respectuos, oare i se plîngea că 
de o săptămînă umblă pe dru
muri și nu poate obține abona
ment pentru fiica lui, elevă la o 
școală din Buzău.

Am stat de vorbă apoi cu 
cîțiva dintre oamenii care 'Se a- 
flau acolo. Iată cîteva declara
ții : 9 Virgil Sini an, de la în
treprinderea metalurgică : „De 
trei zile n-am reușit să iau a- 
bona-ment. deși m-am învoit în 
fiecare dimineață de la muncă". 
• Alecu Ionescu, de la aceeași 
întreprindere : -„Aseară ni «-a 
spus că se dau azi, -azi — că 
se day diseară". e> Constantin 
Badea, de la „Textila" : „Am

producției în unități economice ca 
produse din sîrmă, întreprinderea 
de geamuri sau „Textila". Mulți 
care am stat de vorbă mi-au de-

pierdut pînă acum cinci zile". 
• Gheorghe Marin, din comuna 
Costești : „Fata mea, care e ele
vă la Liceul de electrotehnică, 
trebuie să plătească în fiecare ăi 
autobuzul". ® Constantin Buzoia- 
nu, din satul Sudfți, comuna 
Poșta-Cilnău : „De pe data de 
18 septembrie (iar faptele se pe

Tot pe

clarat însă că nu sînt deloc satisfăcuți de modul în care I.T.A. 
organizează traficul de călători. învoirile de la program pentru 
obținerea abonamentelor și întârzierile datorate nepunctualității 
conducătorilor auto au devenit, de mult timp... o obișnuință. O 
asemenea situație, de neacceptat, m-a determinat să întreprind 
o anchetă, alfe cărei concluzii le-am adus apoi la cunoștința 
I.T.A. Iată, pe scurt, aspectele relevate cu acest prilej, ca 
explicațiile și asigurările — nu 
prîmîtc.

dîndu-i motive șoferului să țipe 
că n-are timp, că pleacă etc.) 
-ești nevoit «ă-ți faci loc cu greu 
printre „admiratoarele" postate 
în jurul omului de la volan. A- 
celași rezervă locurile din 
față pentru rudele lui, iar în eaz 
că n-ai știut festa și ai ocupat 
totuși unul dintre ele, riști s&

îndeajuns de oOnvingătoar® —

penalizări bănești neînsemnate, 
nu prea au eficiență.

„CONVENȚII" NERESPECTATE

In afară de cursele obișnuite, 
I.T.A. asigură, pentru navetiști, 
așa-numitele curse prin „con
venție". „Asigură" e un fel de

drum și... tot pe
cu autobuzele

treceau în ziua de 1 octombrie, 
n.n.) vin în fiecare zi aici, dar 
degeaba".

La Buzău- circulă o <lumft 
usturătoare : „I.T.A., la 
înseamnă întreprinderea 
transporturi anapoda" 1

noi, 
de

CĂLĂTORIE CU PERIPEȚII

A te «ui în 
Junge acasă —

autobuz și a 
iată un ritual

a-
____ ____ ______ ®1 
vieții zilnice, care nu mai miră 
pe nimeni. La Buzău însă lu
crurile nu se petrec atît -de sim
plu. După ce ți-ai procurat bi
letul — pe care, de bele mai 
multe ori, nu sînt indicate locu
rile trebuie să ghicești pero
nul l-a care va trage mașina. A- 
poi, cînd, în sfîrșit. mașina apa
re (de obicei in ultima clipă,

zbori" din mașină. Călătoria, în 
sfîrșit, începe. Odată cu ea și 
..distracțiile" conducătorului au
to care, în «tații, se preface doar 
că oprește pentru a-și bate joc 
de oamenii care așteaptă acolo 
și care, văzînd că autobuzul își 
încetinește viteza, se reped să-l 
prindă. Iluzie ! Rîzînd satisfăcut, 
șoferul accelerează, surd la vo
ciferările călătorilor din autobuz 
care, la rîndul lor, au vrut să 
coboare.

Primirea banilor, fără a elibe
ra în schimb bilete, constituie 
— după cum îmi declara ofițerul 
de miliție George Ripeanu — o 
practică frecventa. Miliția aduce 
asemenea cazuri. în repetate 
rinduri, la cunoștința conducerii 
I.T.A., dar măsurile oare se iau, 
limitîndu-se la transferări și la

dere pînă la miezul nopții ; și 
așa mai departe. După cum îmi 
spunea Mîhai Ltfpașcu, președin
tele comitetului Sindical, cele 
fhăi multe întârzieri se produc 
dimineața, adică tocmai în acel 
moment al zilei în oare este ne
voie măi mult ca aricind 
punctualitate.

de

INTRE JUSTIFICĂRI 
$1 ÎNDATORIRI

împreună cu un activist
Buzău 

făcut, în 
la sediul 
I.T.A. Nu 
sa-mi notez 
desigur, are

județean 
am 

vizită 
al

al
Comitetului 
al U.T.C., 
ifine, o 
administrativ 
m-am putut abține 
o infecripțfc — care, 
alt înțeles, dar care mi s-a pă
rut de un umor amar — gravată 
pe ușa unuia dintre birouri : 
„Exploatare călători".

Aurelian Marcoșan. directorul 
întreprinderii, s-a referit mai

drumuri
/. T. A. Buzău
spune pentru că, în realitate, 

respective -întârzie p.fin
a 
autobuzele 
în mod frecvent, aducînd, 
aceasta, prejudicii activității e- 
conornice. Am făcut un sondaj 
la întreprinderea de geamuri. 
Iată cîteva date extrase din re
gistrul ofițerului de 
30 septembrie : autobuzul 
Smeeni, care trebuia să-i 
acasă pe oamenii ieșiți 
Schimbul trei, a întârziat 
minute ; 29 septembrie : 
neața. autobuzele de pe 
Smeeni și Gherăseni au întârziat 
cite 25 de minute, cu un trans
port total de 65 muncitori; 
septembrie : ’
schimbul doi, 
nița a plecat 
mai devreme, 
oameni au rămas în întreprin-

serviciu, 
spre 
ducă 

din 
40 de 
dimi- 
ruta

22 
lâ ieșirea din 
autobuzul de Ba- 
cu 30 de minute 
astfel îneît unii

întîi la acele cauze pe care 
I.TJk. este în măsură să le înlă
ture : numărul mare de nave
tiști, tergiversarea demolării li
nei clădiri vechi care împiedică 
extinderea spațiului afectat au- 
togării, lipsa de promptitudine 
a unor întreprinderi în întoc
mirea tabelelor cu abonați și în 
sesizarea cazurilor de întârziere 
a convențiilor („Să-mi arate cei 
do la întreprinderea de geamuri 
măcar o Singură adresă !“), in
corectitudinea unor călători, in*  
suficienta fermitate a opiniei 
publice.

Nu tot atît de exigent s-a do
vedit însă tovarășul director a- 
tunci cînd -a început să explice 
cauzele deficiențelor din propria

nu

ea întreprindere. Atitudinea ne- 
civilizată a personalului de la 
auțogară Și „afacerile" pe care 
le fac, în văzul lumii, atîți șo
feri constituie, în fond, încăl
cări de o mare gravitate ale 
normelor moralei socialiste și 
nu călătorii sînt cei care le pot 
preveni și sancționa.

Lista cu numele conducători
lor auto amendați numai în a- 
cest an pentru însușirea ilega
lă ă prețului biletelor de călă
torie — Lazăr Dinu, Constantin 
Sutașu, NiColăe Apostol, Stoica 
Ciupercă, Mihai Nazîru, 
Burlacu, Gheorghe Ivreș, 
Iordache, Costică Tudor, 
Jivcu, Ion Pătîrlăgeanu, _____
Burhală și alții —, departe de 
a constitui o dovadă a dorinței 
de a instaura disciplina, arată 
cu cîtă indulgență tratează con
ducerea întreprinderii un feno
men care a luat o asemenea ex
tindere. Nici un șofer de pe a- 
ceaistă lista, chiar și dintre cei 
care au trecut de mai multe ori 
prin fața comisiei de judecată 
și, în consecință, au fost deferiți 
tribunalului, n-a fost sancționat 
cu desfacerea contractului de 
muncă, deși legislația muncii 
prevede aceasta. „Dacă-i dăm 
afară de la noi, ajung mai bine*  
— iată un argument nu numai 
neconvingător, dăr de-a dreptul 
imoral, pentru că vine în spri
jinul acceptării unor compro
misuri.

Spațiul nu-mi îngăduie și nici 
nu -este de competența mea să 
fac o analiză mai amănunțită a 
activității I.T.A. Țin însă sa sub
liniez, înainte de a încheia, că 
menținerea unor asemenea stări 
de lucruri, în afară de re
percusiunile negative asupra 
activității economice, are grave 
consecințe în procesul de for
mare și educare a multor tineri 
din Buzău care călătoresc cu 
autobuzele sau își fac ucenicia 
ca viitori conducători auto. In
staurarea de urgență a unui cli~ 
mat moral — în spiritul norme
lor eticii și echității socialiste — 
constituie o îndatorire de prim 
ordin a conducerii I.T.A.

Ion
Ion 

Marin 
Miron

ALEX. ȘTEFANESCU

na Nela Tocilă consemnează ra
poartele de la melană I, II. ni 
și IV. Victor Cobrea (melană I, 
II) : „Prelucrăm deșeurile de la 
melană III și IV. Calitatea fi
brei : indice A". „La telefon, 
Elena Chifu, 230 de probe exe
cutate. Nu au existat stagnări 
pe flux. Calitate produs finit: 
indice A. La revedere, la ora 7 
vă Comunic rezultatele finale".

Ora 4. Secția textil IV. Cea 
mai tânără Șefă de echipă din 
combinat, Arsineta Afloarei, ne 
comunică : „Toți oamenii s-au 
prezentat la lucru. Am realizați 
pînă acum peste 1 300 kg fire 
pentru covor. Cei mai buni lu
crători : uteciștii Marica Maxim, 
Elena Bozoancă, Ana Agapia". 
La atelierul mătase, toate cele 
18 utilaje planificate funcțio
nează din plin. La atelierul 
cord, mașinile «supravegheate de 
tinerele Catinca Băluț, Maria 
Nicorescu și Mariana Năstase, 
au depășit, doar la cinci zile de 
la revizia generală, parametrii 
proiectați.

Ora 6,30. Sosesc primii oa
meni din schimbul I. Din ves
tiare, tranzistoarele transmit 
primele știri ale dimineții. Cinci 
mii de bărbați și femei, de fe
tișcane și băiețandri îmbracă 
salopetele de lucru. O jumătate 
de oră mai tîrziu melana IV 
comunică : realizat 8 300 kg 
pale, cu 300 tone peste sarcina 
planificată. Textil IV transmi
te : utimele probe de laborator 
arată indice A la calitatea pro
ducției finite. Lactamă III ra
portează : realizat integral cele 
20 tone de produs finit pentru 
export.

Ora 7,30. 50 de curse de na
vetă, zeci de autobuze cu indi
catorul „Săvinești" lipit de gea
mul din față. 6 000 de navetiști 
care intră sau ies pe 
marelui combinat. 2 500 de 
neri, care, 
noapte de 
Schimbului : 
recorduri, 
turnuri se 
hale neonul mai amintește de 
noaptea care se destramă, 
cet, încet, printre catargele și 
coșurile de oțel urcă soarele, 
începe o nouă zi de muncă. 
Oamenii nopților albe ale Să- 
vineștiului se întorc pe drumul 
caselor.

poarta 
ti- 

și după această 
toamnă, raportează 
nou sosit 
Luminile

ultimele 
înaltelor 

sting pe rind. în

în-
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe membrii Prezidiului Organizației 
internaționale a Ziariștilor care participă Ea

sesiunea de la București
(Vrmare din pag. I)

Această întrevedere pe care 
ne-ați acordat-o este o dovadă 
a interesului și înțelegerii care 
vă caracterizează, a importanței 
pe care o acordați rolului pre
sei democratice. Prin interme
diul dumneavoastră, domnule 
președinte, am vrea. totodată, 
să mulțumim poporului român 
pentru primirea sa frățească. De 
altfel. România nu este pentru 
noi o necunoscută. Am ținut 
aici deja un mare congres, 
nexam reîntors în România în 
mai multe rînduri, ăm avut ast
fel posibilitatea să o cunoaștem 
mai bine. Cineva a spus Că îh- 
tr-o țară socialistă nu trebuie 
să vii, trebuie să revii. Și a- 
cesta este un adevăr, deoarece 
realitatea socială dintr-o țară 
ca a dumneavoastră, în plină 
mișcare, nu poate fi observată 
din primul moment. Sub con
ducerea dumneavoastră și a par
tidului dumneavoastră, Româ
nia a făcut în timpul unei ge
nerații o Cale mult mai lungă 
decît în secolele trecute. Nu nd- 
mai Capitala s-a transformat. 
O fostă țară agrară a devenit o 
țară puternic industrializată. Nu 
numai țara s-a transformat, ci 
și oamenii. O țară balcanică ne
cunoscută a devenit o țară pu
ternică, cunoscută, iubită și res
pectată în întreaga lume. Ieri 
ați avut convorbiri cu primul 
ministru al unui nou stat afri
can care și-a cucerit recent in
dependența, Republica Capului 
Verde. Mîine veți primi pe pre
mierul unei mări țări în curs de 
dezvoltare — Republica Islami
că Pakistan. Cum să nu înțele
gem ăttinci prestigiul de care se 
bucură politica internațională 
pe care o promovează România 
socialistă ?

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la rolul O.I.Z., la princi
piile, scopurile care călăuzesc 
orgăniZația, a cărei activitate 
este consacrată unei mai bune 
cunoașteri între popoare. înțe
legerii între ele, cooperării ior 
pașnice. Sîr»t toate acestea, 
domnule președinte, principiile 
car'e ghidează și politica externă 
a României socialiste- Noi credem 
că pentru a salva pacea trebuie 
să-i combatem pe cei' care tul
bură p'acea — irftperialismul, 
rasismul, colonialismul ; sint, de 
asemeneh, principii de bază ale 
politicii țării dumneavoastră. 
Iată de ce, domnule președinte, 
ne simțtfn atît de bine la dum
neavoastră.

Vă mulțumim ! Mulțufniin, 
♦otpdată, ziariștilor români, care 
sînt membri fideli și activi ai 
organizației noastre și vrerh să 
vă asigurăm că vom continua 
pe aceeași cale. Urăm României 
Socialiste, sub conducerea dum
neavoastră, să meargă din succes 
în succes, atît pe plan intern, 
cît și pe plan internațional !

In cuvîntul său, Mihail Zi- 
mianin, redactor-șe’f al ziarului 
„Pravda", președintele Uniunii 
Ziariștilor din U.R.S.S., și-a ală
turat Mulțumirile sale celor ex
primate de președintele O.I.Z. 
pentru ospitalitatea cu care par
ticipanții lâ sesiunea Prezidiu
lui acestei organizații au fost 
înconjurați în România, pentru 
condițiile create.

Ne-âm bucurat, într-adevăr, 
de o primire frățească, iar at
mosfera în care se desfășoară 
lucrările întîlnirii noastre este 
foarte bună. în ceea ce privește 
întilnirea noastră Qe la Bucu
rești. tfâbuie să spun că avem 
în atenție probleme dintre cele 
mai importante care preocupă 
mișcarea ziariștilor democrați. 
Este vorba, în primul rînd, dh 
pregătirea organizării în anul 
viitor a congresului general al 
Organizației noastre, care va fi 
o manifestare jubiliară, legată 
de aniversarea a 30 de ani de 
existență a O.I.Z. în noile con
diții istorice de azi. Organiza
ția Internațională a Ziariștilor 
democrați trebuie să fie la Tnal- 
țimea noilor realități, să le re
flecte în activitatea sa.

Sperăm că lucrările se vor în
cheia cu rezultate bune, cu con
cluzii care să pertnită pregati- 

■ rea corespunzătoare a celui 
de-al VlII-lea Congres ăl Orga
nizației Internaționale a Ziariș
tilor. ținîndu-se seama de tot 
ce este nou în lumea de azi.

în încheiere, redactorul-șef al 
ziarului „Pravda" și președintele 
Uniunii Ziariștilor din U.R.'S.S., 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul călduros și 
cele mai bune urări de succes 
din partea marii armate de lu
crători ai presei sovietice, care 
numără în prezent zeci de mii 
de ziariști. încă o dată — a 
spus el — vă mulțumim mult 
pentru ospitalitatea acordată, 
precum și pentru înaltă cinste 
pe care ne-ați făcut-o primin- 
du-ne astăzi !

A luat, de asemenea, cuvîntul 
I,y Van-Sau, directorul televi
ziunii din Sâigon, vicepreședin
tele Uniunii ziariștilor patrioți 
și democrați din Republica Viet
namului de Sud.

Este o fnare onoare pentru 
noi — a spus el — lucrătorii din 
domeniul presei, televiziunii și 
radioului din Republica Vietna-

Sesiunea Prezidiului
Organizației Internaționale a Ziariștilor

La București s-a deschis 
marți Sesiunea Prezidiului Or
ganizației Internaționale a Zia
riștilor (O.I.Z.).

Principalul punct pe ordinea 
de zi a sesiunii îl constituie 
pregătirea Congresului jubiliar 
al Organizației Internaționale Ja 
Ziariștilor care va avea loc în 
toamna âhului viitor. Este anali
zată. de asemenea, activitatea 
desfășurată de secretariatul ge
neral al O.I.Z. în ’perioadă care 
a trecut de la ultima sesiune a 
prezidiului pînă în prezent.

Lucrările sesiunii sînt condu
se de Jean Maurice Hermann, 
președintele O.I.Z. La lucrări 
participă vicepreședinții O.I.Z. : 
M. V. Zitniamn, pfeSbclihtefe 

mului de Sud, să putem veni 
în România socialistă, la cîteva 
luni după eliberarea totală a pa
triei noastre, pentru a participa 
la această ședință a Prezidiului 
O.I.Z. care are loc în frumoasa 
dumneavoastră capitală.

Este mai ales o mare cinste 
pentru noi să putem vfeni aici* * 
și să vă prezentăm, stimate to
varășe președinte, salutările 
noastre respectuoase și să ascul
tăm binevoitoarele dumnea
voastră cuvinte.

Marți și-a închis porțile «Țeh- 
noexpo ’75" manifestare tehnică 
internațională care a reunit pes
te 350 de firme din 21 de țări: 
Anglia, Austria, Belgia, Bulga
ria, Cehoslovacia, Danemarca, 
Elveția, Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, R.F. Germania, Israel, 
Italia. Iugoslavia,' . Norvegia, 
Olanda, Polonia, Suedia, Un
garia, U.R.S.S. și România.

Deși la prima sa ediție, ex
poziția tehnică internațională 
„Tehnoexpo" s-a soldat cu 
perfectarea unor importante 
tranzacții, care prevăd exportul 
de tractoare. mașini agricole, 
mașini și utilaje pentru prelu
crarea lemnului, echipamente 
pentru industria alimentară etc. 
sau importul unor produse care 
au făcut profilul acestei mani
festări economice internaționale.

în ansamblu, această expoziție 
a constituit pentru participant 
o manifestare de interes, care a 
facilitat o mai bună cunoaștere 
a realizărilor tehnice în domeni
ile reprezentate. în același timp, 
prin volumul de afaceri „Teh- 
ndexpo" s-a înscris ca o contri
buție certa îa dezvoltarea ?i 
diversificarea schimburilor co
merciale ale României cu Cele
lalte țâri, ta promovarea unor 
noi și importante acțiuni de co
operare reciproc avantajoase.

II ■■ ■ .UI. ru, „„„■II.

5—4 (3—2. 1—2, 1—0) pe Sport 
Club Mierciirea Ciuc.

• PE TERENURILE Comple
xului sportiv al Clubului Steaua 
(Bd. Ghencea) începe astăzi 
meciul internațional de tenis 
dintre echipele Steaua București 
și Horived Budapesta. Partidele 
vor avea loc zilnic, pînă dumi
nică dimineața de la ora 9,00, 
iar după-amiaza de la ora 14,30.

• DUPĂ 12 RUNDE, in turne
ul zonal feminin de șah de Ta 
Pola (Iugoslavia) conduce Tati
ana Lemaciko (Bulgaria) cu 9.5 
puncte (1), secondată de Veroc- 
zi (Ungaria) 8,5 puncte. Suzana 
Makâi (România), care în runda 
a 12-a a dîștigat la Vokralova. 
ocupă locul 6 cu fr.5 puncte și . 
două partide întrerupte. Marga
reta Teodorescu Se afla pe locul
8. cti 6 puncte și o partidă în
treruptă în kvhntaj la Ferrer.

• LA BELGRAD încep as
tăzi întrece'rile turneelor finale 
ale canfpiohatelor europene de 
volei.

In turneul masculin își vor 
disputa medaliile echipele Polo
niei, campioana a lumii, U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei. Româ
niei șî Bulgariei. Formația R. D. 
Germane, una dintre favoritele 
competiției, a pierdut cu 0—3 
meciul din grupa preliminară cu 
U.R.S.S., rătînd calificarea.

Perrhiteți-mi ca. în numele 
celor care lucrează în țara mea 
în presă, la televiziune și radio, 
să exprim Partidului Comunist 
Român, Guvernului Republicii

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Vrmart din pag. I)
că problemele destinderii nu pot 
fi concepute fără oprirea cursei 
înarmărilor, fără trecerea la 
măsuri de dezarmare și, in pri
mul rînd, de dezarmare nuclea
ră. Vreau să fiu deschis — așa 
cum este, de altfel, caracterul 
politicii noastre și felul meu de 
a fi, în general — și să declar 
că este de neconceput, după pă
rerea mea, să se vorbească des
pre destindere și pace atunci 
cihd se continuă înarmarea, 
cînd se continuă producția de 
armament nuclear și concentra
rea acestuia îndeosebi în Euro
pa, dar și în alte părți ale lumii.

Probleme importante ridică 
criza economică, energetică, cu 
tot ceea ce decurge de aici. Mai 
mult ca orice, , omenirea este 
însă confruntată cu problema 
subdezvoltării, cu faptul că pe 
de o parte există un grup res- 
trins de state dezvoltate, unele 
chiar prea dezvoltate — a că
ror populație este cu mult sub 
1 miliard de oameni — iar de 
altă parte exista zeci de state 
slab dezvoltate, rcprezentîhd 
aproape două treimi din ome
nire. Mulți consideră — și cred 
că aceasta corespunde realității 
— că în ultimii ani s-a accen
tuat decalajul dintre statele 
dezvoltate și cele slab dezvol
tate și că se poate vorbi real
mente, pe plan mbndial, de o 
împărțire a lumii în bogați și 
săraci. Sigur, se poate discuta 
dacă această formulare este Cea 
mai corectă din punct de veăere 
filozbfic dar, din ininct de ve
dere al realității, este un ade
văr incontestabil Și de acest a- 
devăr trebuie să se țină seama.

Așa cum pe plan național, a- 
iunci cînd se creează bogăția la 
un pol și mizeria, explbatatca 
la alt pol trebuie să se producă 
o clarificare, o lichidare a aces
tei stări de lucruri, și pe plan 
internațional situația creată nu 
poate continua fără să producă ’ 
zguduiri, fără să-și găsească 
căile de soluționare.

Problemele sînt într-adevăr 
complexe. Ele âu fost sintetizate 
de țările în curs de dezvoltare 
în aspirația spre făurirea unei 
noi ordini economice iiiterha- 
ționale. Se are in vedere în 
conceptul cu privire la această 
nouă ordine economică, în pri
mul rină, lichidarea politicii de 
inechitate, a politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialist® 
care a generat în anumite con
diții istorice fenomenele nega
tive de care am vorbit mai îna
inte, realitatea subdezvoltării. 
Pentru realizarea noii ordini e- 
conomioe, pentru promovarea 
unor relații echitabile, a u- 
nei politici de dezvoltare ra
pidă a țărilor rămase în ur
mă. de egalizare relativă a 
nivelurilor de dezvoltare a 
națiunilor, de progres eco- 
nomico-social al tuturor popoa
relor, se cer acțiuhi hotărî te din 
partea tuturor statelor, a opi
niei publice internătionâle.

Viața politică mondială irti- 
pune. de asemenea, crearea u- 
nui cadru cit mai corespunză
tor și democratic, pentru parti
ciparea tuturor națiunilor la so
luționarea problemelor interna
ționale. Dumneavoastră, zia
riștii, v-ați creat o organizație 
democratică. Statele au Organi
zația Națiunilor Unite, dar viața 
cere ca ea să se adapteze schim
bărilor care s-au produs în lu
mea de astăzi, faptului că O.N.U. 
numără astăzi 142 de membri. 
Se știe că multe state care au 
devenit ulterior membre ale 
O.N.U. nu pot juca un rol activ, 
corespunzător, datorită organiză
rii nu tocmai echitabile a Or
ganizației Națiunilor Unite. Stă 
de aceea la ordinea zilei proble
ma democratizării O.N.U., a îm
bunătățirii structurii și princi
piilor Organizației Națiunilor U- 
nite. De altfel, în însăși Carta 
O.N.U. se vorbește de existenta 
țărilor coloniale, dependente, de 
faptul că unele State au dreptul

l ZldlulUl ..TlflVUd ,
îaha El-Dîne, președin- 
iunii ziariștilor arabi, 

Rounaniem, pre- 
Unluhii Generare a 

Finlanda. Ha'rri 
președintele Uniunii

Uniunii ziariștilor sovietici, re- 
dactor-șef al ziarului „Pravda", 
Ahmed Bf‘ 
tele UniuL.
Paavb Olavi 
ședințele 
Ziariștilor dih 
Czepuck, ___
ziariștilor din R. D. Germană. 
Jan Mietkowski, președintele 
Uniunii ziariștilor polonezi. Par
ticipă, de asemenea. Gheorghi 
Bokov, președintele Comisiei so
ciale a O.I.Z.. președintele U- 
niunii ziariștilor bulgari, redac- 
tor-șef al ziarului „Rabotnicesko 
Delo“, Nestor Ignat, președintele 
Comisiei profesionale a O.I.Z., 
președintele Uniunii ziariștilor 
din România, Jiri Kubka, secre- 

Socialiste România, poporului 
român, dumneavoastră înșivă, 
mult stimate tovarășe pre
ședinte, și colegilor noștri ro
mâni, admirația noastră profun
dă față de marile schimbări, 
față de marile succese obținute 
în construcția socialistă, precum 
și sincera noastră recunoștință 
pentru ajutorul și sprijinul pe 
care nu ați încetat să le acordați 
luptei 

luptei 
grele, 
deauna 
rhanentă de entuziasm, de încu
rajare. Sintem siguri că în pe
rioada glorioasă care se deschi
de în fața poporului nostru, vom

noastre. în timpul 
noastre îndelungate și 
acest sprijin a fost tot- 
pentru noi o sursă per-

să mențină sub dependența și 
tutela lor o serie de alte țări. 
Sigur, aceasta era situația acum 
30 de ani. Colonialismul a fost 
însă lichidat și este greu să mai 
acceptăm formulări în care se 
recunoaște asuprirea și domina
ția utiui stat de Către altul.

Destinderea internațională re
clamă în mod imperios lichida
rea focarelor de încordare care 
mai e*îstă  in lume. Se Cere 
astfel soluționată ’situația din 
Orientul Mijlociu prin realizarea 
unei păci juste care să ducă Ia 
retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, la 
fdzolv'area aspirațiilor naționale 
ale poporului palestinian, la 
respectarea independentei și in
tegrității tuturor țărilor din a- 
ceastă zbnă geografică. Ee im
pune. de âsemenea, să se regle
menteze în mod pașnic conflic
tul din Cipru respectîndu-se in
dependența acestui stat, asigu- 
rîndu-se condiții pentru coexis
tența celor două naționalități 
care trăiesc pe insulă.

Am menționat toate acestea 
pentru a demonstra cu cite pro
bleme de ordin politic, econo
mie. filozofic este confruntată 
astăzi omenirea. Soluționarea a- 
cestor probleme, crearea noii 
ordini economice și politice in
ternaționale. realizarea unei 
lumi mai drepte și mai bune 
presupun o restructurare radica
lă a relațiilor internaționale, o 
adevărată revoluție în viața po
litică mondială. Fără înfăptui
rea acestei revoluții în relațiile 
ihternațidnale în Vederea așeză
rii lor pe o bază de egalitate și 
echitate nu se poate vorbi de 
destindere, de instaurarea unei 
păci trainice.

Am înfățișat cîteva aspecte 
cărora noi, în România, Ie acor
dăm o mare atenție, cîteva idei 
pe care le afirmăm în întreaga 
noastră activitate internaționa
lă. Le-am afirmat, cu prilejul 
unor vizite, și în multe din ță
rile dumneavoastră. Dar aceste 
probleme preocupă astăzi, într-o 
măsură sau alta, toate popoa
rele. M-atn gîndit că este un 
moment prielnic să le evoc, în- 
tîlnindu-mă cu atîția reprezen
tanți ai presei. în general, cu 
consider că presa a jucat un rol 
foarte important în lupta împo
triva inegalității și a adus o 
contribuție de seamă lâ succe
sele înregistrate de popoare, la 
victoria din Vietnam, Ia proce
sul securității europene, la lichi
darea colonialismului în Africa. 
Ea joacă un rol activ în eviden
țierea problemelor complexe care 
confruntă lumea de astăzi. Por
nind de aici consider că într-a- 
'devăr, presa are menirea de a 
pune în fața popoarelor cu toa
tă claritatea aceste probleme 
așa cum 'se înfățișează ele; nu
mai în măsura în care popoarele 
vOr înțelege realitatea, ele se 
vor putea uni, vor fi conștiente 
de necesitatea unor acțiuni soli
dare pentru înfăptuirea noilor 
relații în viața internațională.

V-ați referit la unele schim
bări din Romania. Nu știu cînd 
ați fost prima oară și nici ulti
ma oară în țara noastră. în anii 
socialismului, România s-a trans
format mult. Practic România 
de azi se poate socoti în 10 Româ
nii de acum 25 de ani din punct 
de vedere al venitului național, 
al nivelului de trai al poporu
lui. Din punct de vedere indus
trial România de astăzi produce 
de 30 ori mai mult decît cea 
de acum -25 de ani. Desigur, toa
te acestea se reflectă în dezvol
tarea generală a conștiinței, a

................................. de viață ma- 
al poporului, 
program vast 
sîhtem încă 
ce am reali-

culturii, în nivelul 
terral și spiritual 
Ne-aan propus un 
de dezvoltare. Nu 
mulțumiți cu ceea 
zat. Considerăm că socialismul 
are menirea să asigure oameni
lor condiții de viață dintre cele 
mai bune, din toate piinctele de 
vedere, să creeze condiții pen
tru b participare activă ă între
gului popor la conducerea țării, 
a tuturor sectoarelor de activi
tate. De aceea am și numit pro-

tar general al O.I.Z., precum și 
alți membri ai prezidiului, re
prezentând organizații de ziariști 
din America Latină, Africa și 
Asia.

După cuvîntul inaugural rostit 
de președintele Jean Maurice 
Hermann, participant^ la lucrări 
au fost salutați, în numele zia
riștilor din țara noastră, de to
varășul Nestor Ignat.

La deschiderea lucrărilor au 
fost prezență Constantin Oan- 
cea. adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ilie Voicu, 
prim adjunct al ministrului tu
rismului. redactori șefi ai ziare
lor centrale, cadre de conducere 
de la Radioteleviziune și Ager- 
pres.

și în trecut — 
de acăst ajutor 
al României, 
încă o dată, să 

respectuoasele 
salutări și să vă adre- 

României 
cele mai bune urări

continua — ca 
să ne bucuram 
și sprijin activ

îngăduiți-mi, 
vă prezentăm 
noastre 
sam dumneavoastră, 
socialiste, ' _ ___  .___
de succes în edificarea socialis
mului.

în încheierea întîlnirii a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
ăl Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
de caldă cordialitate.

gramul nostru Programul făuri
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate. El cuprinde toate 
laturile dezvoltării sociale, inclu
siv afirmarea personalității uma
ne, a umanismului nou care pune 
pe primul plan omul cu necesi
tățile lui, omul superior, stăpîn 
pe destinele sale, care își fău
rește liber viitorul pe plan 
național și colaborează strins cu 
alte popoare pentru făurirea u- 
nui viitor liber fiecărui popor.

în acest sens . își orientează 
Partidul Comunist Român, Româ
nia socialistă politica pe plan 
național, precum și politica in
ternațională, colaborînd strins eu 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările capita
liste dezvoltate — pornind de la 
realitățile lumii contemporane.

Noi sintem pretențioși față de 
ziariști, mai cu seamă față de 
cei din România, deși în unele 
conferințe de presă am afirmat 
aceleași pretenții și față de zia
riștii din alte țări. Dorim ca ei 
să oglindească numai realitatea, 
să afirme numai adevărul, să 
servească, intr-adevăr, cauzei 
progresului, păcii și colaborării 
internaționale. La Helsinki, după 
cum știți, s-a discutat mult des
pre condițiile de muncă și de in
formare ale ziariștilor. De alt
fel, trebuie să vă spun că ați 
fost singura categorie asupra că
reia conferința de la Helsinki s-a 
oprit. Eu mi-am permis să cri
tic acolo faptul că s-a uitat cla
sa muncitoare, țărănimea, alte 
categorii ale intelectualității — 
care au probleme mai vaste și 
mai cbriipleXe decît ziariștii. 
Problemele umanitare nu se re
duc la condițiile de muncă ale 
ziariștilor — deși recunosc că 
presa joacă un rol important și 
dorim să aibă condiții de lucru 
cit mai bune. Cred că dumnea
voastră ar trebui să completați 
ceea ce nu s-a făcut în docu
mentele de la Helsinki ațrăgînd 
atenția europenilor asupra pro
blemelor de viață și asupra li
bertății clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității, asupra 
problemelor vitale ale tuturor 
oattiemlbr muncii. Numai așa pu
tem vorbi de uh umanism real, 
de o preocupare reală ca în Eu
ropa să se înfăptuiască relații cu 
adevărat noi. în cadrul acestor 
relații omul. îh primul rîhd cel 
ce Iucrfeăză în domeniul prodiic- 
ției materiale — hotărâtoare pen
tru progresul societății — al ști
inței și culturii, trebuie să se 
bucure de toate drepturile și li
bertățile.

Iată de ce cred că noi. oame
nii politici, conducătorii de partid 
și de stat, putem avea anumite 
deziderate către presă — și anu
me acela de a pune toată pu
terea cuvin tului, scris, vorbit, 
sau prezentat vizual — prin in
termediul televiziunii — în sluj
ba unei politici noi atît pe plan 
național, cit și pe plan interna
țional, în slujba bunăstării și fe
ricirii popoarelor, în slujba omu
lui, a pnei politici de pace și co
laborare internațională. Numai 
în asemenea condiții consider că 
presa, prin mijloacele ei. își va 
îndeplini. într-adevăr. rolul im
portant pe care îl are în socie
tate, în lume.

Avînfl convingerea că sesiunea 
dumneavoastră de la București 
va pune în centrul discuției toc
mai problemele care preocupă 
astăzi omenirea, va analiza cum 
să acționeze presa pentru a con
tribui la unirea eforturilor po
poarelor pentru soluționarea lor, 
vă urez să vă simțiți cit mai bine 
în România, urez succes reuniu
nii dumneavoastră. Dumneavoas
tră tuturor vă doresc succes în 
activitatea viitoare, multă sănă
tate și fericire! (Vii'aplauze). 1

PENTRU TOMIPUIL

MIERCURI, 22 OCTOMBRIE 1975
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală. 10,00 Cum des
chidem adolescenței ușa maturi
tății? 10.40 Vetre folclorice: Valea 
Gurghiului. 11,00 Teatru scurt: 
„Noapte fierbinte". 11,45 Imagini 
din țară.

în jurul orei 12,30:
Transmisiune directă: cere

monia sosirii președintelui 
Partidului Poporultii din Pa
kistan, prim-ministru al Re
publicii Islamice Pakistan, 
Zulfikar Aii Bhutto, care, la 
invitația secretarului general 
al Partidului 'Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și a primu
lui ministru al guvernului Re
publicii socialiste RiUnânia, 
Manea Mănescu, va efectua,

Zulfikar Aii Bhutto
(Urmare din pag. 1)

își începe cariera politică încă 
din tinefețe. în 1958. este numit 
în guvernul Pakistanului. Acti
vitatea pe care o desfășoară în 
anii următori ii permite să se 
afirme tot mai mult ca un mi
litant politic de frunte pentru 
propășirea economică și socială 
a țării, sale. Timp de opt ani i 
se încredințează în guvern por
tofoliile mai multor ministere, 
iar din 1963 pînă în 1966 este 
ministru al afacerilor externe, 
în funcțiile guvernamentale de
ținute. Zulfikar Aii Bhutto a 
militat pentru o politică de con
solidare a independenței națib- 
nale. pentru traducerea în viață 
a unor importante reforme so
ciale, economice și politice, pen
tru o politică externă activă, care 
a exercitat o înrîurire profundă 
asupra diversificării și extinde
rii relațiilor Pakistanului cu di
ferite țări ale lumii, între care 
și România.

în 1965. Zulfikar Aii Bhutto a 
vizitat țara noastră, în calitate 
de ministru de externe.

în decembrie 1967 fondează 
Partidul Poporului din Pakistan 
(P.P.P.). partid care în decem
brie 1970 ieșe victorioș în alege
rile pentru Adunarea Națională. 
La 20 decembrie 1971. Zulfikar 
Aii Bhutto își asumă prerogati
vele de șef al statului, după 
demisia lui Yahia Khan. în a- 
prilie 1972. Adunarea Națională 
a Pakistanului îl învestește în 
funcția de președinte. După a- 
doptarea constituției. în august 
1973. Zulfikar Aii Bhutto fete 
desemnat prim-ministru.

Noul guvern al premierului 
Bhutto a trecut la realizarea 
unui amplu program de transfor
mări social-economice vizînd ex
tinderea controlului statului a- 
supra principalelor ramuri ale 
economiei naționale, promovarea 
politicii de dezvoltare a econo
miei. învățământului și culturii, 
ridicarea standardului de viață 
al poporului. Pe plan extern, 
guvernul promovează o politică 
de nealiniere, de consolidare a

Județul Suceava a încheiat
însămînțarea griului

Mecanizatorii și țăranii coope
ratori din județul Suceava âu 
încheiat marți, 21 octombrie, 
însămînțarea griului pe întrea
ga suprafață de peste 35 mii 
hectare.

Anunțînd acest succes.. într-o 
telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. de Biroul Comi
tetului județean Suceava al 
P.C.R.. se arătă :

însuflețiți de îndemnurile 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar gâheral. de măsurile 
stabilite la Consfătuirea de lu
cru de la Comitetul Central din

Cincinalul la cota finală
Energeticienii Sistemului hi

droenergetic și de navigație 
Porțile de Fier au îndeplinit 
integral prevederile planului 
cincinal 1971—1975, îh această 
perioadă hidrocentrala de ț)e 
Dunăre pulsînd în sistemul e- 
nergetic național peste 23 mi
liarde kWh energie electrică. 
De asemenea, indicatorul pro
iectat privind termenul de recu
perare a investițiilor prin acu
mulări prevăzut pentru acest 
sistem hidroenergetic și de na
vigație s-a rfealizăt cu 20 de 
luni mai devreme.

Județul Bacău a îndeplinit
cincinal

(Urmare din pag. I)

Permiteți-ne, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să raportăm cu acest 
prilej că prețioasele indicații ce 
ni le-ați dat cu prilejul vizitei 
de lucru efectuate la Bacău în 
luna iulie a acestui an au de
venit un program concret de 
activitate imediată și de pers
pectivă ce mobilizează toate co
lectivele de muncă ale județului 
pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al partidului.

Ne mai desparte puțin timp 
pînă la inaugurarea noului cin
cinal ; măsurile de pregătire a 
activității productive din etapa 
următoare se află într-un stadiu 
avansat. Mobilizăm eforturile 
pentru punerea în funcțiune a 
unor noi obiective care în vii
torul cincinal determină impor-

■i ... ii ........ -x

Impreună cu doamna NusCat 
Bhutto, o vizită oficială, de 
prietenie, în țara noastră.

15,00 Fotbal: Dinamo — Rapid 
(Divizia A). 16,50 Anotimpul tine
reții — muzică ușoară. 17,00 Telex. 
17.05 Pentru timpul dv. liber vă 
recomandăm... 17,20 La volan. 17,30 
Ateneu popular TV. 18,15 Tragerea 
prorioexpres. 18.25 Afirmații în 
brohz și piatră — film consacrat 
sculptorului Oscar Han. 18.50 Pu
blicitate. 18,55 Tribuna TV. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Revista edonoinică TV. 20,30 Tele- 
cinemateca. Ciclul Un mare regi
zor: .Terzy Passendorfer. Filmul 
artistic ..încr^deYe" — p'remțeră 
TV. 21.45 Un disc pe 625 linii. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2
20,00 Studio ’75. 20.20 Preferințele 

dv. muzicale sînt și preferințele 
noastre. 21,10 Telerama. „Televi
ziunea și viitorul". 21,40 Roman- 
foileton: „Familia Thibault". Epi
sodul 5 (reluare). 22,30 închiderea 
programului. 

independenței naționale, aduce 
un aport pozitiv la promovarea 
cooperării internaționale, arpăcii 
și securității în lume, contribuie 
la creșterea prestigiului Repu
blicii Islamice Pakistan.

Vizita în țara noastră a lui 
Zulfikar Aii Bhutto — persona
litate marcantă a vieții politice 
internațidnăle — are loc în 6on- 
dițiile în care relațiile de prie
tenie și colaborare în spiritul 
respectului deplin al indepen
denței. egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, în interesul 
ambelor țări și al cooperării in
ternaționale, statornicite între 
România și Pakistan, cuno'sc o 
dezvoltare continuă în toate do
meniile de activitate. în dezvol
tarea fructuoas'ă a raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
România ‘și Pakistan un rol de
osebit. de important l-au avut 
vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Pakistan din ia
nuarie 1973 și aprilie 1975. con
vorbirile purtate cu Zulfikar Aii 
Bhutto, documentele comune în
cheiate cu adeste prilejuri, Care 
au pus o temelie solidă extin
derii și diversificării relațiilor 
româho-pakistaneze. Există pers
pective bune pentru b extindere 
măi rapidă și mai substanțială a 
raporturilor ecohomice dintre 
cele două țări, atîț a schimbu
rilor economice prdpriu-Zise, cit 
și. măi ales, a cooperării în pro
ducție în diferite domenii, pen
tru o conlucrare . strîhsă și . pe 
plan internațional în direcția re
alizării noii ordini ecbhdfhice. a 
accentuării cursului spre destin
dere. în direcția Păcii și colabo
rării între națiuni.

Opinia publidă din țara noas
tră. nutrind convingerea că vi
zita $i Convorbirile rbmâno-pa- 
kistaneze Iă nivel înalt vor 
marba un nou moment în dez
voltarea relațiilor strîn.se de pri
etenie care există între România 
si Pakistan, că aceste relații vor 
continua să se întărească și să 
se consolideze în folosul ambelor 
popoare, urează primului mi
nistru Zulfikar Aii Bhutto și 
doamnei Nusrat Bhutto un căl
duros bun venit în Republica 
Socialistă Roihânîa.

ziua de 17 octombrie, vă asigu
răm că vom mobiliza în conti
nuare toate forțele pentru . în
cheierea. în următoarele zile, a 
recoltării sfeclei de zahăr și le
gumelor, livrarea la fondul cen
tral al statului a produselor 
agro'alimentare, terminarea ară
turilor adînci de toamnă și în
ceperea lucrărilor de îmbună
tățiri funciare și dfe fertilizare a 
solului prevăzute în. programul 
județului pe anul 1976, pentru 
a pune, de pe acum, baze te
meinice recoltei primului an ăl 
viitorului cincinal.

în telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NTCOtAE 
CEAUȘESCU, de către colecti
vul de muncitori și specialiști 
al Centralei hidroelectrice „Por
țile de Fier", prin cafe ;se a- 
nunță acest succes, se afătă că 
în urma avansului astfel dobîn- 
dit, enefgeticfenii vor da, peste 
prevederile actualului cincinal, 
o producție suplimentară de 
peste un miliard kWh energie 
electrică.

tante creșteri de producție. Se 
lucrează intens pentru intrarea 
în producție a Fabricii de hîrtie 
pentru ziar de la Combinatul 
„Letea“-Bacău. cit și pentru în
ceperea probelor tehnologice Ia 
instalațiile de cauciuc poîiizo- 
prenic și de sodă caustică elec
trolitică de pe platforma Com
binatului petrochimic Borzești.

Acționînd Cu hotărîrb și entu
ziasm, cu înalt spirit muncito
resc, revoluționar, noi, comuniș
tii. toți oahlenii muncii de pe 
meleagurile județului Bacău rfe 
angajăm ăă nu precupețim nici 
un efort, să facem totul pentru 
a he aduce din plin contribuția 
la transpunerea in viată a Pro
gramului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

• PE STADIONUL DINAMO 
din Capitală se va disputa astăzi 
meciul restanță dintre echipele 
bucurbștene Dinamo și Rapid, 
cbniind pentru etapa a 7-a a 
campionatului diviziei A la 
fotbal. Partida va începe Ia ora 
15,00.

e LA PALATUL sporturilor 
și culturii din Capitală s-a des
fășurat, marți seara, prima reu
niune a sferturilor de finală din 
cadrul campionatelor naționale 
de box. Cel mai spectaculos 
meci s-a disputat, în limitele 
categoriei mijlocie mică, între 
Victor Silberman (Raț>id) și Vft- 
sile Didea (Dinamo). După ce 
avantajul a alternat, ambii pu- 
giliști fiind numirăți în cursul 
partidei, V. Silberman și-a ad 
judecat vietbria lâ puncte. Ia 
aceeași categorie, I. Mirhn (Tg. 
Mureș) a câștigat întîlnirea cu 
Coștei Ciochină (Steaua), Alex. 
Tîrboi (Constahța) a dispus lâ 
puncte de $t. Stroe (Metalul), 
iar F. Istrate (Galați) s-a cali
ficat prin neprezentarea lui I. 
Tirilă.

Iată și rezultatele din cadru! 
categoriei ușoară : L Budușan

TELEGRAMĂ EXPOZIȚIE
■II I

Președintele Marii Adunări 
Nâțidnale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a 
adresat o telegramă de felicitare 
președintelui Adunării Poporu
lui din Republica Arabă Egipt, 
Sayed Marei, cu prilejul reale
gerii sale in‘această funcție.

SOSIRI
Yfarți dimineață a sosit Ia 

București S. K. Karundasa Su- 
riarachchi, secretar general al 
Partidului Libertății din Sri 
Lanka, ministru, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., va face o 
vjzită de prietenie în țara noas
tră.

La aeroport oaspetele a fost 
întimpinai de tovarășii Iosif 
Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Constantin Vasiliu, 
adjunct de șef de Secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★
Marți a sosit în Capitală Du- 

maghiin Sodriam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comisiei de stat a 
planificării din. Republica Popu
lară Mongolă.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de Mihai Ma- 
ririescu, vi<teprim-ministru al 
guvernului, preș-â-dintele Cbrifiite- 
tului de stat al planificării.

A fost de față . Giambyn. 
Niamma, ambasadorul R.P. Mon
gole la București.

★
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul 
Maxim Berghiănu. membru al 
C.C. al P.C.R.. ministrul apro
vizionării tehnico-materfale și 
controlului gospodăririi fondu
rilor fixe, care a particîțxat la 
lucrările celui de-al 6-lea Con
gres al Partidului Democratic 
din Coasta de Fildeș, s-a îna
poiat în Capitală.

La sosire, delegația a fost 
salutată de tovarășul Nicolae 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., rtiinistrul energiei elec
trice, de activiști de partid.

*
Marți după-amiază, a sosit în 

Capitală o delegație economică 
din Norvegia, condusă de Gun
nar Rogstad, președintele Consi
liului norvegian de export, care 
face o vizită în țara 
invitația Camerei de 
Industrie.

Membrii delegației— F„-----
convorbiri Ia ministere econo
mice și întreprinderi românești 
de comerț exterior, în vederea 
identificării unor noi posibili
tăți pentru extinderea Și diver
sificarea raporturilor ecbnomice 
bilaterale.

Pe aeroportul Otopeni, Oaspe
ții au fost salutați de Roman 
Moldovan, președintele Camerei 
de Comerț Și Industrie, de ăite 
persoane oficiale.

w
La invitația Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole de 
Producție, a sosit în țara hoas- 
tră. într-o vizită de documen
tare și schimb de experiență, o 
delegație a 'Federației naționale 
a asociațiilor producătorilor a- 
gricoli — FEDEAGRO — din 
Venezuela, condusă d? Anibal 
Santeliz, președintele federației.

noastră la 
Comerț și

vor purta

VIZITĂ
între 12—21 octombrie 197'5, o 

delegație a Federației Generale 
a Sindicatelor din Irak — 
FGSI —, condusă de Mohamed 
Ayesh, președinte, a efectuat o 
vizită de prietenie și schimb de 
experiență în țara noastră.

Delegația FGSI a avut convor
biri . la Consiliul Central al 
U.G.S.R., a vizitat întreprinde
rea de mașini grele din Bucu
rești. întreprinderea textilă „Ar- 
geșana“ din Pitești, Uzinele 
„1 Mai" — Ploiești, obiective so
ci al-cui turale și de interes tu
ristic, a purtat discuții cu mun
citori. cadre de conducere și 
activiști sindicali din unitățile 
și întreprinderile vizitate.

Convorbirile, purtate într-o 
atmosferă prietenească, de în
țelegere, au reliefat dorința re
ciproc^. de a intensifica și di
versifica în viitor relațiile de 
prietenie și coeperafe. fiind 
•semnat în acest •scop un protocol 
de colaborare între U.G.S.R. și 
FGSI pe anul 1976.

★
Marți dimineața, delegația ira

kiană a plecat spre Bagdad. La 
plecare, oaspeții au fost salu
tați de tovarășul Gheorghe Pană, 
președintele Consiliului Central 
ăl U.G.S.R., de membri ai Co
mitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

A fost prezent ambasadorul 
Republicii Irak la București, Ah
mad Hussein Al-Samarrai.

(Metalul) bate prin abandon pe 
Ț. Mihai ; Calistrat Cuțov (Di
namo) învinge prin abandon pe 
C. Chingaru (Ploiești) ; C. Liră 
(Fanți) intrefe la puncte pe N. 
Duca (Oradea), P. Dobrescu (Di
namo) învinge pe A. Ceaikovski 
(Iași). Astăzi, de la orele 15.00 
și 19.00 se desfășoară ultimele 
două gale ale sferturilor de fi
nală.

• IERI s-a disputat in Capi
tală meciul amical de baschet 
masculin intre formațiile Dina- 
nto București și Dinamo Mos
cova. Partidă s-a încheiat cu 
scorul de 113—103 (65—62) în fa
voarea baschetbâliștilor români. 
Astăzi, de la ora 18. îh sala Di- 
naitio, ai*e  Ioc îhtîlnirea Steaua 
— -Dinamo Moscova.

• PE PATINOARUL din Par
cul „23 August" din Capitală 
s-a încheiat aseară primiil tur 
al noii ediții a campionatului 
republican de hochei ps ghea
tă. în tradiționalul derbi, echipa 
Dinamo a întrecut cu scorul de 
5—3 (3—1. 2—2, 0—0) formația 
Steaua. Ihfr-un alt joc. Dunărea 
Galați a învins cu sforul de

Marți, s-a deschis la Bucu
rești o expoziție de pictură și 
grafică aparținînd artistului pa
kistanez Sadequain. Organizată 
în sala Ateneului Român de că
tre Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, expoziția consti
tuie tin act de ctiltură semnifi
cativ pentru stima și prețuirea 
reciprocă ce caracterizează rela
țiile dintre cele două țări. Crea
ția 'artistului-oaspete este repre
zentativă pentru aria vastă de 
preocupări a artei pakistaneze 
contemporane, pentru modul în 
care sînt valorificate, într-o vi
ziune moderna, de o puternică 
expresivitate și forță emoțională 
tradițiile acesteia.

La festivitate. Dumitru Ghișe. 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
a rostit o alocuțiune în care a 
relevat cu satisfacție conlucrarea 
rodnică, pe toate planurile, între 
România și Pakistan, S-a subli
niat, totodată, că vizita pe care 
o va efectua în țara noastră pri
mul ministru al Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhu'tto. continuare 
directă a dialogului Ia cel mai 
înalt nivel început în ianuarie 
1973 cu ocazia vizitei 'tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Pakistan 
— convorbirile ce vor avea loc 
la București sînt menite să ducă 
la dezvoltarea și consolidarea 
relațiilor de. prietenie și colabo
rare dintre România și Pakistan, 
contribuind lâ cauza generală a 
păcii, progresului și înțelegerii 
internaționale.

în continuare a luat cuvîhtul 
artistul pakistanez Sadequain, 
căre a mulțumit autorităților ro
mâne pentru organizarea expozi
ției sale.

în asistența ia Vernisaj »e a- 
flau Brăduț Covaliu, președin
tele Uniunii artiștilor plastici. 
Stahciu Stoîân. secretar general 
al Ligii române de prietenie cu 
popoârele din Asia și Africa, 
loan Rotar, secretăr general al 
I.R.R.C.Ș., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne, personalități ăle vieții cul
turale 'bucureș'tehe, precum și 
Lucian Petrescu, ambasadorul 
României în Republica Islamică 
Pakistan.

Erau, de asemenea, prezent! 
S. A. Moid, ambasadorul Repu
blicii Islamice Pakistan la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara, noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

MANIFESTARE
în cinstea apropiatei aniver

sări a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România, în unitățile 
și instituțiile militare de înyăță- 
mînt, la cluburile ostășești și la 
casele armatei au loc numeroase 
activități cultural-educative.

Cu sprijinul Centrului de stu
diu și cercetări de istorie și teo
rie militară, la Casa centrală a 
armatei din București s-a des
fășurat o sesiune de comunicări 
pe tema : „Doctrina militară a 
României socialiste".

Participanții la sesiune au au
diat comunicările „Ideologia mi
litară și doctrina militară", 
„Ideile înaintate în gîndirea mi
litară românească", „Concepția 
și conducerea apărării naționale, 
operă de competență exclusivă 
a Partidului Comunist RoYriân" 
și altele.

Lâ Casa armatei din Cluj- 
Napoca a fost organizată o ex
poziție de carte.intitulată „Fapte 
de neuitat", in cadrul căreia au 
fost expuse lucrări me'morâlis- 
tice și literare, inspirate din 
lupta unităților și marilor uni
tăți pe frontul antihitlerist.

„TEHNOEXPO ’75“

str%25c3%25aen.se


INTERVIUL 

acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU 

Televiziunii pakistaneze și Agenției
Associated Press din Pakistan

„Scînteia tineretului"
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Necesitatea sporirii rolului

O.N.U. in viața internațională

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit la 16 octombrie pe Habibullah 
Farooqui, redactor șef al emisiunilor pentru știri externe de la 
Televiziunea pakistaneză, și Hasan Akhtar Gardezi, redactor șef al 
Agenției Associated Press din Pakistan.

Cu acest prilej șeful statului român a acordat următorul 
interviu :

ÎNTREBARE : România a 
înregistrat progrese economi
ce rapide in ultimii zece ani. 
Care sînt căile prin care 
România a obținut aceste re
zultate ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, în 
anii construcției socialiste — și, 
îndeosebi în ultimii 10 ani — 
România a înregistrat progrese 
mari pe calea dezvoltării eco- 
nomice-sociale. Voi menționa 
creșterea produsului social, în 
acești 10 ani, de 2,8 ori, într-un 
ritm ani' 1 de peste 10 la sută, 
sporirea venitului național, de 
asemenea, de circa 2,6 ori, tot 
într-un ritm de peste 10 la sută, 
precum și creșterea producției 
industriale de 3,3 ori, într-un 
ritm de aproape 13 la sută 
anual. In ce privește agricultu
ra — care a constituit și consti
tuie o preocupare permanentă a 
statului nostru socialist —, a 
cunoscut și ea un progres im
portant. producția agricolă 
crescînd, în ultimii 10 ani, de 1,8 
ori, într-un ritm de peste 6 la 
sută.

Ca urmare a tuturor acestor 
realizări dobîndite în dezvol
tarea economiei naționale s-au 
înregistrat progrese și în cele
lalte sectoare ; a sporit contri
buția științei și culturii la dez
voltarea generală a societății, 
îndeosebi s-au înregistrat pro
grese însemnate în creșterea ni
velului de trai material și spiri
tual al poporului.

Aceste realizări au putut Ii 
obținute în primul rind datorita 
existenței orînduirii socialiste, 
care a permis concentrarea mij
loacelor materiale și umane in 
direcțiile hotărîtoare ale dezvol
tării 'societății, precum și faptu
lui că Partidul Comumst Român 
se călăuzește ferm de adevăru
rile și legile generale ale dez
voltării economico-sociale, ți
nînd însă seama de realitățile 
istorice, sociale și naționale ale 
României.

Trebuie insă să menționez că 
toate aceste realizări se dato- 
resc muncii ■ intense desfășurate 
de clasa muncitoare, de țărăni
me, de intelectualitate, de între
gul popor,.care, fiind stăpin pe 
destinele sale, făurindu-și viața 
în mod liber, independent, face 
totul pentru a lichida în cel mai 
scurt timp rămînerea în urmă 
pe care a moștenit-o din trecut, 
pentru a făuri o societate socia
listă multilateral dezvoltată, 
care să asigure o viață demna 
pentru fiecare cetățean, să cre
eze condiții materiale pentru 
progresul permanent pe calea 
socialismului, cît și pentru afir
marea independenței și suvera
nității statului nostru.

ÎNTREBARE : Care sînt li
niile directoare ale politicii 
externe a României ?

RĂSPUNS : In relațiile sale 
internaționale, România por
nește de la realitățile lumii con
temporane, de la existenta sta
telor cu orânduiri sociale dife
rite — și, deci, acționează ferm 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate țările, fără deosebire de 
orânduire socială. Desigur, pu
nem pe primul plan relațiile cu 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, dar acționăm și 
pentru promovarea relațiilor cu 
tarile capitaliste dezvoltate. La 
baza tuturor relațiilor noastre 
internaționale așezăm ferm prin
cipiile deplinei egalități în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța in rapor
turile dintre state, respectării 
stricte a dreptului fiecărui popor 
de a fi stăpin pe bogățiile na
ționale, de a-și făuri viața co
respunzător năzuințelor și voin
ței sale.

Potrivit hotărârilor Congre
sului al XI-lea al parti
dului, promovăm o politică 
fermă de pace și colaborare in
ternațională, considerând că nu
mai în condiții de pace și co
laborare internațională, orice 
popor — deci și poporul Român 
— își poate concentra forțele 
în direcția dezvoltării econo
mice și sociale, își poate asigu
ra bunăstarea materială și spi
rituală.

ÎNTREBARE : Ce pfecte 
credeți că va avea aplicarea 
prevederilor Actului final al 
Conferinței de la Helsinki 
pentru procesul destinderii în 
Europa și in lume ?

RĂSPUNS : România a militat 
activ pentru succesul Conferin
ței europene, pornind de la ne
cesitatea așezării relațiilor din
tre statele acestui continent pe 
principii noi, a creării unor con
diții care să permită o largă 
colaborare, fără nici o discrimi
nare, în toate domeniile de ac
tivitate, să deschidă perspecti
vele unei păci trainice în Eu
ropa și ’n întreaga lume. Apre
ciem Conferința ca un succes în 
aoeastă direcție ; considerăm că 
ea s-a putut desfășura cu re
zultate bune datorită marilor 
schimbări care s-ău produs în 
lume, în raportul mondial de 
forțe, ca urmare a afirmării cu 
tot mai multă putere a voinței 
popoarelor de a pune capăt cu 
desăvârșire vechii politici impe
rialiste, colonialiste și neocolo-

nialiste, de a realiza relații noi.
Apreciind pozitiv încheierea 

cu succes a Conferinței general- 
europene, considerăm că aceasta 
nu a constituit decît o primă 
etapă, că după semnarea docu
mentelor începe etapa hotărîtoa
re pentru transpunerea în viață 
a hotărârilor din documentele 
semnate la Helsinki. Avem în 
vedere faptul că trebuie să se 
acționeze cu fermitate pentru 
aplicarea în viață a principiilor 
consemnate în documentele de 
la Helsinki, de egalitate, de res
pect reciproc, de renunțare la 
forță și la amenințarea cu forța.

Avem, de asemenea, în vedere 
necesitatea unei largi colaborări 
economice, tehnico-științifice, 
culturale, dar în mod deosebit 
avem în vedere necesitatea unor 
măsuri de ordin militar de a se 
completa, cum se spune deseori, 
destinderea politică cu o destin
dere militară. Aceasta ar însem
na trecerea la măsuri hotărîte 
de reducere a armamentelor și 
a trupelor, de desființare a ba
zelor militare străine, retragerea 
trupelor străine de pe teritoriul 
altor state și, în perspectivă, 
desființarea blocurilor militare 
opuse din Europa — mă gîndesc 
atît la N.A.T.O. cît și la Pactul 
de la Varșovia. Toate acestea 
vor deschide realmente perspec
tive noi de continuare a destin
derii în Europa și vor putea 
exercita o influență pozitivă pe 
calea destinderii și păcii' în în
treaga lume.

ÎNTREBARE : România a 
propus transformarea Balca
nilor într-o „zonă denuclea- 
rizată și a cooperării". Au 
fost înregistrate progrese spre 
atingerea acestui obiectiv ?

RĂSPUNS : România a acțio
nat și acționează consecvent 
pentru realizarea unei colaborări 
trainice între toate statele din 
Balcani, pentru transformarea 
acestei zone într-o zonă fără 
arme atomice care să permită 
popoarelor să-și concentreze for
țele în direcția dezvoltării eco
nomice și sociale, înscriind a- 
ceste preocupări în cadrul poli
ticii generale de pace și secu
ritate în Europa și în întreaga 
lume. S-ar putea spune că 
s-au înregistrat unele pro
grese în direcția aceasta. 
Funcționează o serie de or
ganisme inter balcanice în do
meniul științei, culturii, al cerce
tării. al sportului, iar recent s-au 
inițiat acțiuni și se depun efor
turi pentru a se ajunge la reali
zarea unei consfătuiri pe proble
me economice, urmărindu-se 
punerea bazelor unei colaborări 
multilaterale economice, tehnico- 
științifice. culturale în Balcani. 
Toate acestea deschid perspecti
va de a se acționa în continuare 
și în direcția realizării obiecti
vului de a transforma Balcanii 
într-o zonă denuclearizată a 
păcii și colaborării.

ÎNTREBARE : Cum vede 
România realizarea unei noi 
ordini economice internațio
nale și ce semnificație acor
dați lucrărilor recent înche
iatei Sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite ? în 
acest context, care sînt — 
după părerea dumneavoastră 
— problemele cu care se 
confruntă lumea a treia și 
cum vedeți rezolvarea lor 1

RĂSPUNS : Fiind țară socia
listă în curs de dezvoltare, 
România acordă o atenție deo
sebită problemelor lichidării sub
dezvoltării — care constituie re
zultatul nemijlocit al politicii 
vechi imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste — realizării 
unor relații noi care să permită 
înaintarea mai rapidă pe calea 
lichidării subdezvoltării, pro
gresul economico-social al tutu
ror popoarelor din țările slab 
dezvoltate.

Pornind de la aceste conside
rente, România se pronunță 
ferm pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale, 
și, desigur, implicit a unei noi 
ordini politice internaționale, 
pentru că relațiile noi de echi
tate, de egalitate se cer realizate 
nu numai în domeniul economic, 
dar și în celelalte domenii de 
activitate.

Ținînd seama de problemele 
complexe ale situației economice 
mondiale, de criza economică 
actuală, considerăm că reali
zarea unei noi ordini economice 
internaționale trebuie să ducă 
rapid la lichidarea vechilor rela
ții de inechitate, să asigure o 
dezvoltare rațională a forțelor de 
producție în toate statele, să 
creeze condiții pentru o valorifi
care corespunzătoare a materi
ilor prime, dar și pentru un ra
port corespunzător între prețul 
materiilor prime și prețul pro
duselor industrializate.

In general, după părerea mea, 
noua ordine economică trebuie 
să creeze condiții tuturor state
lor pentru o conlucrare echita
bilă, pe principiul egalității, să 
favorizeze lichidarea subdezvol
tării, egalizarea relativă a nive
lului lor de dezvoltare, accesul 
tuturor țărilor în condiții avan
tajoase la cuceririle științei și 
tehnicii contemporane — condi
ții esențiale pentru progresul

viitor al forțelor de producție, 
pentru stabilitatea economică, 
pentru pace, destindere și co
laborare internațională.

Trebuie să se înțeleagă bine 
că atît timp cît nu se va lichida 
împărțirea lumii în țări sărace 
și bogate, cît va dăinui la un pol 
un număr restrîns de state dez
voltate, bogate și la alt pol 
marea majoritate a statelor să
race, subdezvoltate, este greu 
de vorbit de o destindere reală, 
de o politică reală de pace. De 
aceea, realizarea noii ordini 
economice internaționale este 
strîns legată de politica generală 
de destindere și de pace în în
treaga lume.

în acest sens considerăm că 
sesiunea extraordinară a Adună
rii Generale a Organizației Na
țiunilor Unite care a adoptat 
unele rezoluții bune —- dacă a- 
cestea vor fi transpuse în viață 
— va deschide perspective noi 
pentru soluționarea probleme
lor economice complexe, va 
avea un rol important în tre
cerea Ia înfăptuirea noii ordini 
economice internaționale.

ÎNTREBARE : Este cunos
cut că România întreține 
bune relații cu toate țările 
din Orientul Mijlociu. Ce rol 
poate să joace țara dumnea
voastră în soluționarea con
flictului din această zonă, în 
contextul eforturilor mai 
largi pentru o pace justă și 
durabilă în Orientul Mijlo
ciu ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță ferm pen
tru realizarea unei păci drepte 
și trainice în Orientul Mijlociu. 
Considerăm că realizarea acestei 
păci corespunde intereselor tu
turor statelor din această zonă, 
dar și intereselor celorlalte state 
din Mediterana, din Europa, care 
sînt strîns legate de Orientul 
Mijlociu, cît și intereselor tutu
ror statelor lumii.

Pentru realizarea unei păci 
drepte și trainice considerăm că 
se impune retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, precum 
șî soluționarea problemei po
porului palestinian în conformi
tate cu năzuințele sale naționa
le, inclusiv constituirea unui stat 
palestinian independent.

După părerea noastră, în ac
tualele împrejurări internaționa
le calea sigură pentru realizarea 
păcii în Orientul Mijlociu o 
constituie calea pașnică, a acti
vității politice. De aceea am 
salutat dezangajarea din 1974 
dintre Egipt și Israel, urmată de 
cea dintre Siria și Israel ; apre
ciem, de asemenea, actualul 
Acord dintre Egipt și Israel ca 
un nou pas în direcția realizării 
păcii în Orientul Mijlociu.

Desigur, ținînd seama de pro
blemele complexe care continuă 
să persiste, se impune o intensi
ficare a activității politico-diplo
matic© pentru a se determina o 
soluționare cît mai rapidă a 
conflictului din Orientul Mijlo
ciu. In acest sens, România a 
acționat și va acționa și în con
tinuare în relațiile sale cu toate 
statele din zonă și din lume, 
considerînd că este în interesul 
și de datoria tuturor popoarelor 
să facă totul pentru realizarea 
unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu.

ÎNTREBARE : Relațiile
pakistano-române au făcut 
progrese însemnate în ulti
mii ani. Vizita dumnea
voastră in Pakistan a consti
tuit un moment deosebit în 
dezvoltarea legăturilor apro
piate și prietenești dintre 
Pakistan și România. Ce po
sibilități întrevedeți pentru 
întărirea continuă a relați
ilor dintre cele două țări ?

RĂSPUNS : Aș dori să men
ționez cu multă satisfacție dez
voltarea continuă a relațiilor 
dintre România și Pakistan în 
toate domeniile de activitate.

Intr-adevăr, am vizitat Paki
stanul, aș putea spune de două 
ori, ținînd seama și de scurta 
vizită, din primăvara acestui an. 
Am avut convorbiri asupra 
multor probleme cu premierul 
Bhutto. Așteptăm cu multă plă
cere vizita sa în România, care 
urmează să aibă loc în curînd. 
Dorim să continuăm schimbul 
de păreri atît asupra colaborării 
bilaterale, cît și asupra unor 
probleme internaționale de inte
res comun.

Sper că această vizită va mar
ca un nou moment în relațiile 
dintre țările noastre.

Ținînd seama de preocupările 
ambelor țări în direcția dezvol
tării economice și sociale, apre
ciez că există perspective bune 
pentru o extindere mai rapidă 
și mai substanțială a raporturi
lor economice, atît a schimbu
rilor economice propriu-zișe, 
cît mai cu seamă a cooperării în 
producție în diferite domenii.

Sînt, de asemenea, convins că 
țările noastre vor conlucra strîns 
și pe plan internațional în di
recția realizării noii ordini eco
nomice internaționale, a accen
tuării cursului spre destindere, 
în direcția păcii și colaborării 
internaționale.

ÎNTREBARE : Dacă dom
nul președinte ar dori să 
transmită un mesaj poporu
lui pakistanez ?

RĂSPUNS : Aș dori să folo
sesc acest prilej pentru a ura 
poporului prieten pakistanez 
succese tot mai mari în dezvol
tarea sa economică, socială, 
bunăstare și fericire !

Mesaje ale secretarului general al O.N.U. și 
președintelui actualei sesiuni publicate cu ocazia 

„ZILEI NAȚIUNILOR UNITE"
De la începuturile modeste 

ale activității sale, în urmă cu 
trei decenii, Organizația Națiu
nilor Unite a crescut, ajungind, 
astăzi, un instrument cvasiuni- 
versal pentru cooperarea la sca
ră mondială implicată vital în 
eforturile pentru crearea unei 
lumi mai bune pentru toți — 
arată secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, în me
sajul dat publicității la New 
York cu ocazia zilei de 24 oc
tombrie — Ziua Națiunilor U- 
nite. în document se mențio-r 
nează, între altele, rolul major 
al O.N.U. în procesul decoloni
zării, preocupările Organizației

Imperativul transpunerii

in viată a Actului final

al Conferinței pentru

securitate și cooperare

in Europa
DECLARAȚIA MINISTRULUI 

FINLANDEZ AL 
AFACERILOR EXTERNE

Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa este un document 
politic care definește prin
cipiile cooperării multilate
rale dintre state și care, tot
odată, evidențiază faptul că 
statele europene pot, prin ac
tivitatea lor, să contribuie la 
întărirea păcii în alte regi
uni ale globului — a declarat 
ministrul finlandez al aface
rilor externe, Olavi Mattila.

Rezultatele conferinței,, a 
subliniat el, 
factor major 
cordării. Dar . ____ . ..
te in Actul final nu se în
deplinesc de la sine. Este 
necesar — a arătat ministrul 
finlandez — să se depună e- 
forturi pentru transpunerea 
în viață a acestor obiective. 
Guvernul Finlandei, a de
clarat el, consideră că este 
de o excepțională importanță 
ca discuțiile multilaterale 
care au avut loc sâ fie ur
mate de o muncă concretă 
pentru traducerea în practică 
a telurilor propuse de confe
rință.

reprezintă un 
în slăbirea în- 
măsurile trasa-

Priorități pe agenda politică
pentru menținerea păcii și secu
rității internaționale.

Reafirmînd necesitatea înfăp
tuirii unor măsuri practice de 
dezarmare, Kurt Waldheim re
levă că, într-o lume în care 
persistă încordarea și pericolele 
unor conflicte, se impune cu 
stringență stoparea producției și 
acumulării unor stocuri masive 
de mijloace de distrugere, în 
scopul salvgardării păcii inter
naționale. Intre obiectivele fun
damentale ale Organizației pen
tru perioada care urmează, se
cretarul general al O.N.U. men
ționează 
care sînt 
meroase 
subnutriției și analfabetismului. 
..Dacă vrem ca toate popoarele 
să împartă echitabil avantajele 
de care dispune omenirea, tre
buie să folosim tehnologiile și 
resursele de care dispunem 
pentru a construi o nouă ordine 
economică internațională — a- 
rată secretarul general al 
O.N.U., adăugind că acest impe
rativ și hotărîrea țărilor în curs 
de dezvoltare de a lupta pentru 
transpunerea lui în viață au 
fost relevate de recenta sesiune 
extraordinară a Adunării Gene
rale, consacrată problemelor 
cooperării economice internațio
nale.

lichidarea sărăciei cu 
confruntate încă nu- 

popoare, a foametei,

★
în mesajul publicat cu ocazia 

„Zilei Națiunilor Unite", preșe
dintele celei de-a XXX-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U.. Gaston Thorn, subliniază 
că Organizația Națiunilor Unite, 
întemeindu-se pe experiența ce
lor trei decenii de activitate, tre
buie să-și sporească vitalitatea, 
pentru a fi la nivelul noilor di
mensiuni ale problemelor inter
naționale. Președintele Adunării 
Generale relevă, în continuare, 
marile schimbări înnoitoare in
tervenite în structura relațiilor 
internaționale, menționînd. între 
altele, că în cele trei decenii 
care au trecut de la fondarea 
O.N.U.. numărul membrilor săi 
a crescut de la 51 la 142 țări, în 
care trăiește 95 la sută din popu
lația globului.

Gaston Thorn subliniază în 
mesajul adresat națiunilor lumii 
că în etapa actuală sarcina 
O.N.U. este de a se adapta Ia 
noile realități ale vieții interna
ționale și că obiectivele sale 
prioritare trebuie să devină 
lupta împotriva foametei, injus
tiției, ignoranței și discriminări
lor față de oameni și popoare.

Pakistan

a
Restabilirea vieții 

politice normale în 
Grecia a însemnat, 
implicit, și o evidentă 
înviorare a activități
lor tineretului elen și 
ale organizațiilor sale, 
în toate domeniile. 
Faptul apare firesc, 
dacă ne vom aminti de 
acel impresionant no
iembrie 1973, de Ia 
Politehnica din Atena, 
și de alte mari acțiuni 
împotriva regimului de 
dictatură militară, in 
cadrul cărora, tineretul 
muncitor și studios al 
Eladei, împreună, s-a 
situat în primele rîn- 
duri.

Cu o tradiție bogată 
și îndelungată, intere
sul tineretului grec 
pentru problemele po
litice, naționale și in
ternaționale. continuă 
să se manifeste și as
tăzi cu toată vigoarea 
și elanul specifice 
vîrstei. Intensificarea 
și adincirea procesului 
de democratizare în 
toate sectoarele vieții 
naționale, de curățire 
a aparatului de stat de 
colaboratorii vechiului 
regim antipopular, de 
mentalitățile juntiste, 
combaterea curentelor 
extremiste și înfăp
tuirea, pe baze princi
piale și progresiste, a

tineretului grec
unității sale de acțiune 
sînt‘ numai cîteva din 
marile preocupări de 
strictă actualitate ale 
tinerei generații elene. 
In egală măsură, tine
rii greci se afirmă ca 
promotori și sprijini
tori dinamici ai unei

plenar cuvîntul în tre
burile țării.

Democratizarea, așa 
cum o revendică toi 
mai evident organiza
țiile de tineret din 
Grecia, va putea fi 
considerată reală nu
mai în măsura în care

Acfiuni ale tinerei generații din

Grecia pentru infăptuirea aspi
rațiilor de democrație fi progres

politici externe con
secvente, de indepen
dență și suveranitate 
națională, de colabora
re strînsă și fructuoa
să cu tineretul șî po
poarele din toate țările 
lumii, împotriva pre
zenței trupelor și ba
zelor militare, ca și a 
ingerințelor străine, de 
orice natură, în trebu
rile interne ale patriei 
lor. Iar cerința ca vîrs- 
ta electorală să fie re
dusă de la 21 la 18 ani 
este numai una dintre 
formele politice prin 
care tînăra generație 
înțelege să-și spună

se va instaura temei
nic și în domeniile e- 
conomic, social, al e- 
ducației, învățămîntu- 
lui etc. De aceea, prin
tre obiectivele luptei 
lor actuale se acordă» 
importanță majoră fău
ririi unei economii na
ționale puternice, pro
tejată împotriva pene
trației asfixiante a 
capitalurilor marilor 
monopoluri occidenta
le. care să creeze pre
mise propice, ca fie
care cetățean să poată 
dobîndi, în condiții de 
egalitate, o profesie, 
să se asigure locuri de

muncă suficiente și si
gure pentru toți și să 
se elimine flagelul go
lirii satelor și al emi
grării în străinătate, în 
căutare de lucru. 
Strîns legată de aces
tea și de stringenta 
actualitate este lupta 
tineretului studios din 
Grecia pentru o refor
mă radicală, democra
tică și progresistă, a 
învățămintului de toa
te gradele, care să per
mită o dezvoltare neîn
grădită a personalită
ții și libertății de gîn- 
dire. Acțiunile sale în 
această direcție au do- 
bîndit o asemenea in
tensitate, îneît. discu
tarea în Parlament a 
unui proiect de lege 
guvernamental în ma
terie a trebuit să fie 
suspendată, pentru a i 
se aduce îmbunătățiri
le necesare. Este nu
mai unul dintre multi
plele exemple ce ilus
trează fermitatea cu 
care tînăra generație 
elenă se afirmă astăzi 
ca un element dinamic 
al progresului ?i de
mocratizării consec
vente în (ara sa.

I. BADEA

Atena, 20 octombrie

Pentru edificarea unei noi ordini
economice și politice mondiale

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN IN COMITETUL PEN- 
TRU PROBLEMELE JURIDICE AL C.N.U.ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICA 
DESPRE ARTA ROMANEASCA 

LA UNIVERSITATEA 
DIN NEW YORK

Luînd cuvîntul în Comitetul 
pentru problemele juridice al 
Adunării Generale, care dezbate 
raportul Comisiei de Drept In
ternațional (C.D.I.), reprezentan
tul român. Teodor Meleșcanu, 
care a vorbit despre aportul ju
riștilor la eforturile vizînd edi
ficarea unei noi ordini econo
mice internaționale, a 
în context, elaborarea 
C.D.I. a proiectelor de

coordonate
pe drumul dezvoltării

efinind politica de 
dezvoltare naționa
la, guvernul pakis
tanez, în progra
mul de perspecti
vă al țârii, elaborat

pe 20 de ani (1965-1985), pre
vede, la loc de frunte, con
struirea și consolidarea unei e- 
conomii moderne, viabile, în 
concordanță cu interesele gene
rale ale poporului, în care sto- 
tul să dețină importante pirghii

rit). Astfel că obiectivelor aflate 
astăzi deja în funcțiune (și care 
constituie mîndria industriei pa
kistaneze) ca : oțelăria de la 
Karachi, centrala atomoelectrică 
Kanupp, uzina de mașirfi-unelte 
„Pakistan", unitățile societății 
naționale de rafinare a petrolu
lui etc., li se vor adăuga în anii 
ce urmează noi edificii ale in
dustriilor textile. siderurgice, 
construcțiilor de mașini, petro
chimiei. Eforturile poporului pa-

Vedere de la uzina de îngrășăminte construita la Daudkhel

de orientare șî dirijare. Pentru 
aceasta, în planurile cincinale 
au fost stabilite sarcini de ex
tindere a industriei pe baze ști
ințifice, prevăzîndu-se construi
rea unui mare număr de fabrici 
și uzine. Spre exemplu, în vii
torul plan cincinal (1976-1980) 
accentul cade pe dezvoltarea 
industriei grele, a energeticii, 
industriei de prelucrare a mate
riilor prime agricole. Planul de 
investiții care cifrează 135 mili
arde rupii prevede numai pen
tru industrie 21,26 miliarde ru
pii (în mod prioritar în energie, 
transporturi, construcții și mine-

apreciat, 
de către 

articole

acri de pămînt, iar hidrocentra
la va dispune de o putere insta
lată de 700 megawați. Pe lîngă 
măsurile care vizează direct ri
dicarea productivității terenuri
lor cultivate, o atenție sporită 
se acordă și prevenirii pericolu
lui inundațiilor ca urmare a to
pirii zăpezilor din Himalaya. In 
acest sens, pe lîngă barajele 
înălțate se efectuează și lucrări 
de îndiguire a malurilor riurilor.

Descoperirea unor importante 
zăcăminte de gaze naturale a 
impulsionot dezvoltarea altor ra
muri industriale îndeosebi cea a 
îngrășămintelor, care cunoaște 
salturi fără precedent. In pre
zent, un accent deosebit se 
pune pe prospectările petroliere.

Activitatea neobosită desfășu
rată de poporul pakistanez în 
dezvoltarea economică și socială 
a țării creează largi posibilități 
cooperării internaționale. In o- 
ceste coordonate ale colaborării 
internaționale s-au stabilit și sta
tornicit legături pe multiple pla
nuri între România și Pakistan. 
In pofida distanțelor care le 
despart, cele două țări se regă
sesc pe tărîmul unei rodnice și 
permanente conlucrări, care 
și-au găsit expresia cea mai 
concludentă în vizitele întreprin
se de președintele Nicolae 
Ceaușescu în Pakistan în 1973 
și 1975, în întîlnirile și convorbi
rile cu premierul Zulfikar Aii 
Bhutto. Declarația solemnă co
mună — semnată cu prilejul vi
zitei, în 1973, a tovarășului 
Nicolae Ceoușescu în Pakistan 
- care a pus bazele colaborării 
bilaterale, pe termen lung, con
stituie, așa cum preciza pre
ședintele României, „o contribu
ție elocventă la edificarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, la democratizarea 
relațiilor dintre state, la accen
tuarea climatului de destindere 
și cooperare în lume".

Acordul privind colaborarea 
economică, tehnică și științifică,

referitoare la clauza națiunii ce
lei mai favorizate drept o con-r 
tribuție valoroasă a factorului 
juridic la procesul dezvoltării co
operării pe plan economic și a 
insistat asupra necesității codifi
cării normelor care reglementea
ză tratamentul preferențial ce 
trebuie să fie acordat țărilor în 
curs de dezvoltare.

In încheiere delegatul român 
a subliniat că juriștii trebuie și 
pot să-și aducă o contribuție 
importantă la realizarea dezide
ratelor omenirii privind instau
rarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale și solu
ționarea problemelor majore 
care confruntă omenirea, con- 
centrîndu-și eforturile pentru a 
acționa în vederea înlocuirii 
dreptului forței cu forța dreptu
lui, a asigurării respectării prin
cipiilor dreptului internațional și 
legalității internaționale.

Arta românească a consti
tuit tema unei conferințe 
științifice organizate de U- 
niversitatea orașului New 
York, sub auspiciile Biblio
tecii române din New York. 
Profesori universitari ame
ricani de la institute de în
vățământ superior din sta
tele New York, Connecticut, 
Minnesota și Ohio au pre
zentat comunicări științifice 
privind creația lui Eminescu, 
opera lui Brâncuși, bogăția 
folclorului românesc ș.a.

Conferința, care a marcat, 
totodată, inaugurarea cen
trului de cercetare și inter
pretare a muzicii românești 
de pe lîngă colegiul „Queens" 
din New York, s-a încheiat 
cu un concert Enescu.

De asemenea, în incinta u- 
niversității a fost deschisă o 
expoziție de fotografii din 
viața și creația lui Mihai 
Eminescu.

DECLARAȚIA SOLEMNA 
COMUNA A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA 

Șl A REPUBLICII ARABE 
SIRIENE DIFUZATA CA 

DOCUMENT AL ADUNĂRII 
GENERALE A O.N.U.

Declarația solemnă comună a 
Republicii Socialiste România și 
a Republicii Arabe Siriene, sem
nată la 7 septembrie '
București, de 
Nicolae Ccaușescu 
ședințele ‘___
prilejul vizitei șefului ___
sirian în țara noastră, a 
dată publicității marți la 
diul O.N.U. din New York, 
document ...............
Generale, __ _____ r F_____
necesitatea transpunerii în via
ță a declarației asupra întăririi 
securității internaționale.

1974, la 
președintele 
și de pre- 

Hafez El-Assad, cu 
statului 

fost 
se- 

____  ca 
oficial al Adunării 
la punctul privind

Situația din Liban
Postul de radio Beirut a anun

țat. că, marți, străzile din cel 
puțin nouă zone ale capitalei, 
ca și căile de acces spre oraș, 
erau din nou nesigure ca urmare 
a continuării schimburilor de 
focuri între grupările rivale. Ac
tivitatea economică și socială a 
fost paralizată, iar numărul vic
timelor in condițiile actuale este 
greu de stabilit.

Marți a avut Ioc reuniunea 
ordinară a Camerei Deputaților 
(Parlamentul) care a reales în 
funcția de președinte al forului 
legislativ pe Kamel El-Assad. 
El a făcut apel la coordonarea 
eforturilor pentru normalizarea 
situației și păstrarea unității 
tării.

• REZOLUȚIILE ADOPTATE 
Ia încheierea Congresului Orga
nizației din Nord a Partidului 
Comunist din Irlanda sublinia
ză hotărîrea comuniștilor din 
Ulster de a lupta și pe viitor 
pentru solutionarea politică a 
crizei din Irlanda de Nord.

chistanez, consacrate progresu
lui continuu al țării, sînt îndrep
tate și spre dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii. Dintr-o semnat în 1973, oferă un cadru 
suprafață de pămînt de peste 200 prielnic dezvoltării cooperării 
milioane de acri, numai 45-50 dintre ceîe douâ țârij reIU|tale. 
iviilir'nna tint z*i  iIFu/aL\« Ia .a—4-..I

le repercutîndu-se favorabil în 
conlucrarea pe mai departe, în

milioane de acri, r ' " 
milioane sînt cultivabile, restul 
fiind soluri aride. Salba de ba
raje de pe valea Indului stă 
mărturie hărniciei și tenacității interesul manifestat de România 
acestui popor în lupta cu vitre
giile naturii. Barajul de la Tar- 
bela, punct-cheie în valorifica
rea și distribuirea rațională a 
apei fluviului Ind, cel mai mare înțelegerii internaționale, 
baraj gravitațional din lume, va 
permite irigarea a 4,5 milioane

și Pakistan pentru investigarea a 
noi domenii de colaborare în 
avantajul reciproc, al păcii și
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- • MILIOANE TONE HÎRTIE RECUPERATE DIN DEȘEURI 
m fOxt organizată o largă acțiune pentru recupera- 

ur?°Ă ,det hlrtie ale cărei rezultate au întrecut orice 
uV Jn 19L4 iost rePuse în circuitul produc-

£ ^e, tOn.ende-.hirtie: 400 000 tone au provenit din 
fabricile de hîrtie, 1,2 milioane tone din marile magazine și 
Piețe.1 de tone din imprimerii • ÎNCĂ UN PAS ÎNlMr?TiRIVA CANCERU^Ui. Un g?up de experțl ai uni
versității statului american California a anunțat izolarea, în- 

v*ru,s al cancerului, a genei care transformă celulele să
nătoase ale organismului în formațiuni maligne. Purtătorul de 
cuvmt al universității aprecia că descoperirea reprezintă încă 
un pas pe calea cunoașterii modului în care acționează vi
rușii cancerigeni • ACCIDENT DE METROU ÎN MEXIC. Două 
garnituri venrnd din direcții opuse s-au ciocnit, în cursul zilei 
de luni, pe o linie a metroului din Ciudad de Mexico, inaugu- 

,un??a c.u 5 an*’. Numărul victimelor este evaluat de auto
rități la 32 de morți și 57 de răniți. Accidentul s-a produs 
cînd unul din calatori a acționat maneta de urgență, determi- 
nind staționarea trenului peste orarul stabilit, ceea ce a făcut 
ca următorul convoi să tamponeze garnitura staționată • MECI 
■R® ARBITRAT DE O FEMEIE. Hilary Bradshaw, în
vîrstă de 25 de ani, a arbitrat în cursul zilei de simbătă, pentru 
prima oară, intîlnirea dintre două echipe masculine de rugby 
din două orășele ale comitatului Berkshire — Marea Brita- 
me. După cîteva luni de stagiu, ea va putea să arbitreze orice 
meci inter-cluburi. După meci, ea a declarat că nici unul din
tre jucători n-a avut nici cea mai mică obiecțiune față de 
arbitrajul său, dar că. personal, socotește că aceștia .,si-au 
controlat prea puțin limbajul la grămadă". Cotidianul Sun“ 
relatează că Hilary este foarte drăguță • O ÎNCĂLȚĂMINTE 
PREA COSTISITOARE. 19 persoane s-au rănit, unele chiafgra£ 
datorita unui premiu oferit de un fabricant de încălțăminte din 
Bandung, oraș din estul Insulei Java-Indonezia. Acesta, în 
cadrul unei acțiuni publicitare, a oferit prețul de un milion 
de rupii (2 400 dolari) cui va reuși să ridice un enorm pantof, 
de doi metri înălțime, cîntărind 250 kilograme și care a nece
sitat pieile a trei vaci și ale unui crocodil. Dornici de a asista 
la această demonstrație, un număr de spectatori s-au instalat 
pe un zid pentru a observa mai bine ce se întlmplă, dar zidul 
s-a piăbușit sub ei, rănind 19 persoane. Poliția a confiscat fai
mosul pantof, devenit astfel corp delict...
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