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Continuarea convorbirilor oficiale
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Zulfikar Aii Bhutto

relevat 
revolu- 
so-ciale.• A- 

stat 
ex-

spiritul

CONSILIULUI DE STAT
ȘEDINȚA

La Palatul Republicii au con
tinuat, joi dimineața, convorbi
rile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Zulfikar 
Aii Bhutto, președintele Parti
dului Poporului din Pakistan, 
prim-mini-stru al Republicii Is
lamice Pakistan.

La convorbiri au participat :
Din partea română — Manea 

Mănescu, prim-minifitru al gu
vernului, Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale, general de armată Ion. Io- 
niță, ministrul apărării națio
nale, George Macovescu, mi- 

.-nistrul afacerilor externe. Fie
rea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor. Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Republicii, 
Lucian Petrescu. ambasadorul 
țării noastre la Islamabad.

Din partea pakistaneză — 
ziz Ahmed. ministru de i 
pentru apărare și afaceri 
terne, Rafi Raza, ministrul pro
ducției, A.G.H. Kazi. secretar 
general în Ministerul Finanțe
lor, S.A. Moid, ambasadorul Pa
kistanului la București, Aftab 
Ahmed Khan, secretar în Mi
nisterul pentru Problemele E- 
conomice, Abdul Fazi, director 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe, Riaz H. Khokhar, di
rector în M.A.E.

In cadrul convorbirilor, a fost 
exprimată satisfacția față de 
progresele înregistrate în pla
nul colaborării dintre cele două 
țări, apreciindu-se că transpu
nerea cu succes în viață a mă
gurilor stabilite cu prilejul în- 
ttlnirilor la nivel înalt, a acor
durilor și a celorlalte documente 
existente între statele noastre 
au determinat o intensificare și

diversificare a acestei conlucrări 
prietenești.

Au/ fost examinate, totodată, 
noi cții și posibilități menite să 
contribuie la amplificarea și a- 
profuadarea raporturilor politi
ce, la? extinderea mai rapidă și 
mai snjjstanțială a cooperării e- 
conomice, tehnice și în alte do
menii fde interes comun, la 
creșterea schimburilor comer
ciale. în folosul ambelor po
poare. al prosperității lor, al 
cauzei destinderii și înțelegerii 
internaționale.

Schimbul de păreri asupra ac
tualității politice internaționale 
a evidențiat hotărirea României 
și a Pakistanului de a conlucra 
și participa activ la soluționa
rea problemelor complexe ale 
contemporaneității, în conformi
tate cu interesele și aspirațiile 
tuturor popoarelor, în • • — 
păcii și justiției.

In acest context, s-au 
profundele transformări 
ționare, naționale și 
mutațiile adinei cara au loc în 
raportul de forțe pe, plan mon
dial. S-a subliniat că principala 
caracteristică a epocii noastre 
o constituie afirmarea puternică 
a voinței popoarelor de a trăi 
libere, de a decide singure a- 
supra destinelor lor și bogății
lor naționale, de a asigura li
chidarea, subdezvoltării, de a 
pune capăt vechii politici 
de dominație și asuprire, de a 
instaura o nouă ordine economi
că și politică internațională, de 
a înfăptui dezarmarea, și în pri
mul rînd cea nucleară, 'de a e- 
difica o lume mai dreaptă și 
mai bună, o lume a păcii, secu
rității, prieteniei și cooperării 
multilaterale între națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă re
ciprocă.

Azi, în jurul orei 17,30, posturile noastre de ra
dio și televiziune vor transmite în direct de la 
Palatul Republicii ceremonia semnării docu

mentelor oficiale româno-pakistaneze
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In ziua de 23 octombrie 1975. 
la Palatul Republicii, a avut loc 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Repu
blicii Socialiste România.

Au luat parte ca invitați, 
viceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri ■ și alți conducători de 
organe centrale, precum și pre
ședinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale.

în cadrul ședinței. Consiliul 
de Stat a dezbătut și adoptat 
următoarele decrete : Decretul, 
privind 'Consiliul Sanitar Su
perior ; Decretul privind îmbu
nătățirea activității de produce
re și valorificare a plantelor 
medicinale și aromatice ; Decre
tul privind regimul morminte
lor și operelor comemorative de 
război : Decretul privind re
gimul tarifelor pentru cazare în 
cabane turistice și campinguri.

Exprimind deplinul acord, • 
Consiliul de Stat a ratificat 
Tratatul de prietenie și colabo
rare între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană. încheiat la 
București, la 27 mai 1975. sub-

liniind importanta deosebită, 
istorică, a acestui document care 
deschide largi perspective pen
tru dezvoltarea conlucrării mul
tilaterale româno-coreene, afir
mă hotărîrea celor două po
poare de a adînci și amplifica 
relațiile ne multiple planuri, de 
a dezvolta prietenia frățească și 
solidaritatea între ele în folosul 
cauzei socialismului; al păcii și 
cooperării internaționale.

Consiliul de Stat a ratificat 
Tratatpl' de prietenie și colabo
rare între Republica Socialistă 
România și Republica Portuga
lia. încheiat la București la 14 
iunie 1975. document care con
sfințește voința ambelor părți de 
a dezvolta și aprofunda rela
țiile de prietenie și colaborare 
în toate domeniile, de a con
lucra activ și rodnic în viata in
ternațională. de a acționa în ve- 

- derea edificării unei reale secu
rități în Europa și în lume.

Totodată. Consiliul de Stat a 
ratificat : Acordul de colabo
rare și cooperare economică, 
tehnică și științifică pe termen 
lung între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, semnat la București la

iunie 1975 ; Acordul general 
__cooperare economică și teh
nică între Republica Socialistă 
România și Republica Gabone- 
ză ; Acordul comercial între gu
vernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republi
cii Gaboneze ; precum și Acor
dul privind' crearea unei comi
sii mixte de cooperare româno- 
gaboneză. semnate la București 
la 26 iunie 1975 : Acordul de 
cooperare culturală și științifi
că între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Republicii Gaboneze. semnat la 
București la 26 iunie 1975 ; A- . 
cordul ne 10 ani de cooperare 
economică, industrială și tehni
că între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Re
publicii Franceze, încheiat la 
București la 28 iulie 1975.

Toate decretele menționate au 
fost? în prealabil, avizate favo
rabil de Comisiile permanente 
de specialitate ale Marii A- 
dunări Naționale, precum și de 
către Consiliul Legislativ.

In continuare au fost rezolvate 
unele problefrie ale activității 

. curente.
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i e IN NUMĂRUL DE AZI
In această săptâmînâ hotăritoare pentru soarta recoltei

o întrebare pe adresa organizațiilor U.T.C. de la sate

CUM ACȚIONAȚI PENTRU ACCELERAREA

RITMULUI CAMPANIEI AGRICOLE?

(anchetă în județele lași, Arad, Constanța)

Joi, 23 octombrie, a avut loc 
ceremonia înmînării titlului de 
doctor honoris causa al Uni
versității din Nisa, președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La ceremonie au fost prezenți 
profesorii Pascal Arrighi. pre
ședintele Universității Toulon, 
conducătorul delegației de pre
ședinți ai unor universități fran
ceze, care ne vizitează țara, 
Jean Touscpz, președintele U- 
niversității , din Nisa, Michel 
Deveze. președintele Universi
tății din Rrtms. Pierre Laubriet, 
președintele- 
Monpellier, 
președintele 
Strasbourg. Berthold 
președintele 
ris’ II.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Cornel Bur
tică, Paul Niculescu, Dumitru 
Popescu, precum și prof. George 
Ciucu, rectorul Universității 
București.

înminînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu diploma și însemnele 
titlului de doctor honoris causa 
al Universității din Nisa, pro
fesorul Jean Touscoz, președin
tele Universității, a spus :

Este o mare cinste pentru mi
ne, pentru universitatea pe care 
o conduc și’r'pehtru” universități
le franceze reprezentate aici — 
Paris II. Strasbourg, Monpellier. 
Reims și Toulon — de a vă în- 
mîna 
noris

Universității din 
Etienne Trocme. 
Universității din 

Goldman, 
Universității Pa-

astăzi titlul de doctor ho- 
causa al Universității din 
Manifestîndu-și dorința sa 
întări schimburile cultura- 
științifice dintre România și 

Franța și pentru a exprima vo
ința sa de a participa activ la 
aceste schimburi. Consiliul Uni
versității din Nisa a hotărît în 
unanimitate să vă confere titlul 
de doctor honoris causa al U- 
niversității noastre.

Această opțiune este de mai 
multe ori simbolică : ea exprimă

(Continuare în pag. a 111-a)
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AU ÎNDEPLINIT 
CINCINALPLANUL

Oamenii muncii din orașul Mo- 
reni au raportat îndeplinirea in
tegrală a prevederilor cincinalu
lui. într-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, sfe ara
tă ca dcest succes permite rea- ’ 
lizarea, pînă la sfîrșitul perioa
dei, a unei producții suplimen
tare în valoare de 540 milioane 
lei. Numai schela de extracție 
și secția de foraj Moreni care 
au îndeplinit sarcinile ce le re
veneau cu mult înainte de ter- . 
men au realizat în plus, pînă la 
această dată, 135 000 tone țiței 
și au forat peste plan 85 000 m. 
Pînă la finele anului, colectivele 
industriale din localitate vor ob
ține, peste prevederile cincina-

lului; :cinca 197 000 tone țiței, ’
6.000 tone utilaj’ tehnologic, 1 480 
tone ■ piese forjate și matrițate. 
și alte produse.

• Oamenii muncii din indus
tria orașulpi Cîmpulung Moldo
venesc și-au onorat prevederile 
de plan pe actualul cincinal. 
Avansul realizat va permite ob
ținerea pînă la 31 decembrie a 
unei producții, suplimentare. în 
valoare de 240 milioane lei. Alt
fel vor fi livrate suplimentar 
1100 garnituri de mobilă. 40 tone 
lapte praf degresat, 100 000 tone 
materiale de construcții și un 
important volum de bușteni și 
cherestea de rășinoase.

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte al Uni

versității din
Domnilor,

Nisa

exprim, in primul 
noastră pentru vi- 
o delegație repre-

• MANIFESTĂRI CULTURAL-AR- 
TISTICE DEDICATE CONGRE
SULUI AL X-LEA AL U.T.C. 
Șl CONFERINȚEI A X-A A 
U.A.S.C.R.

• PRINCIPALUL PERSONAJ AL 
CĂRȚII ESTE CITITORUL El

(opinii de Mircea Sîntimbreanu privind 
literatura pentru tineret și statutul său)

• 70 unități industriale și de 
construcții din județele Argeș, 
Olt și Vîlcea au raportat pînă 
la această dată îndeplinirea sar
cinilor de plan ale cincinalului.

Printre acestea se află între
prinderile industriale din orașe
le Balș, Caracal și Curtea de Ar
geș, întreprinderea 
electrice, Rafinăria 
brica de negru de 
drul Combinatului 
grupul de șantiere
strucții și instalații petroliere din 
Pitești, grupul de șantiere pen
tru construcții industriale și cel 
pfentru construcții forestiere din 
Rimnicu Vîlcea, întreprinderile 
județene de industrie locală din 
cele 3 județe.

de rețele 
nr. 1 și Fa- 
fum din ca- 
petrochimic, 
pentru con-

(Agerpres)

Aș dori să 
rînd, bucuria 
zita pe care 
zentativă a mai multor univer
sități din Franța o face in 
România. Doresc, de asemenea, 
să vă mulțumesc dumneavoas
tră pentru faptul că mi-ați in- 
minat, cu acest prilej, titlul de 
doctor honoris causa al Univer
sității din Nisa, decernat pe 
baza hotărîrii Consiliului uni
versitar. Cunoaștem rolul im
portant pe care il are in viața 
culturală a Franței înalta insti
tuție de învățămînt superior pe 
care o reprezentați. forța cu 
care ea acționează pentru a con 
tinua și duce mai departe boga
tele tradiții ale școlii franceze, 
ale științei și culturii franceze, 
spiritul umanist care a caracte
rizat întotdeauna poporul fran
cez, forțele sale sociale progre
siste, pe marii săi gînditori și 
cărturari.

Consider că acordarea acestui 
titlu este o expresie a relațiilor 
prietenești tradiționale dintre 
România și Franța, dintre. oa
menii de știință și cultură ai ce
lor două țări. Am ascultat con
siderentele pe care le-ați expus 
și care v-au condus la această 
hotărîre. Vă mulțumesc pentru 
tot ce ați spus aici cu acest 
prilej.

Cred că, intr-adevăr, se poate 
spune, cum pe drept cuvînt ați 
menționat dumneavoastră, că 
politica României socialiste, a 
Partidului Comunist Român S-a 
materializat și se materializează 
în mod minunat în crearea unei 
societăți în care poporul, omul, 
să se bucure de toate cuceririle 
științei și culturii contemporane.

Dumneavoastră v-ați referit 
la multe aspecte din viața și ac
tivitatea mea. Cred că nu îmi 
veți lua în nume de rău dacă 
eu mă voi referi la problemele 
actuale ale dezvoltării României, 
la unele aspecte ale vieții inter
naționale contemporane.

în anii socialismului, poporul 
român a parcurs un drum lung. 
Dumneavoastră știți că în isto
rie 30 de ani reprezintă foarte 
puțin. îp decursul . a . 30 de ani 
însă, în țara noastră s-au pro
dus transformări care înglobea
ză cîtevâ etape istorice de evo
luție socială. Am parcurs dru
mul de la o țară agrară, slab 
dezvoltată, la o țară cu o in
dustrie dezvoltață. cu o agricul
tură socialistă. Din punct de 
vedere social, cu trei decenii în 
urmă aveam încă puternice ră
mășițe feudale ; noi caracteri
zam atynci orinduirea din 
România drept burghezo-moșie- 
rească. Am lichidat complet feu
dalismul și am trecut apoi Ia li-, 
ehidarea oricărei forme de asu
prire â omului de către om. Am li
chidat orice clasă asupritoare Si
am, pus capăt dominației străi
ne. Am asigurat transformarea 
treptată a întregii societăți, am 
edificat societatea socialistă, iar 
acum., am trecut la făurirea sor 
eietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Altor popoare le-au 
trebuit sute de ani pentru ă 
pareurge o serie de etape isto; 
rice. Noi am putut realiza a - 
ceste transformări revoluționare 

. într-un timp relativ scurt, dato
rită faptului că am pornit în 
mod consecvent de la necesita^ 
tea așezării vieții întregului po^ 
por pe principii de egalitate, 
dreptate socială, bunăstare și 
fericire.

Astăzi, industria românească 
produce de 30 de ori mai mult 
decît cu 25 de 
cum 30 de ani 
procent foarte 
tori de carte ;
mult această situație, generali- 
zind învățămîntul de zece ani 
pentru întregul tineret. Am dez
voltat puternic învățămîntul li
ceal și universitar ; asigurăm 
pregătirea tuturor cadrelor în 
țară, pentru toate sectoarele, iar 
în școlile românești. îndeosebi 
în cele superioare, învață astăzi 
și peste 8 000 de tineri străini, 
îndeosebi din țările în curs de 
dezvoltare. Circa 6 000 de . spe
cialiști români aeordă asistență

ani în urmă. A- 
aveam încă un 
mare de neștiu- 
am lichidat de

tehnică sau lucrează In cadrul 
învățămîntului în asemenea țări.

Am acordat o mare atenție 
dezvoltării științei, pornind de 
la principiul eâ făurirea societă
ții socialiste și comuniste se 
poate realiza numai pe baza ce
lor mai avansate cuceriri ale ci
vilizației umane. Ne preocupăm 
continuu să asigurăm ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor, considerînd 
•ă aceasta constituie țelul, esen
ța politicii partidului nostru 
comunist, a socialismului însuși.

Am realizat Intr-adevăr mult. 
Aceasta ne-a cerut eforturi sus
ținute. Am avut multe greutăți 
de învins. Alocăm în continuare 
33 Ia sută din venitul național, 
pentru dezvoltare, conștienți că 
numai așa vom putea realiza 
principiile socialismului, vom 
ridica bunăstarea maselor și în
tări independența patriei. Fără 
îndoială, nu sîntem încă mulțu
miți eu ceea ce am realizat. 
Știm că am fi putut lucra mai 
bine și. poate, dacă am fi avut 
experiența de acum, am fi evitat 
unele greșeli in trecut. Cu toate 
acestea, avem satisfacția ea am 
obținut succese remarcabile pe 
calea făuririi unei societăți noi, 
în care poporul este cu adevărat 
stăpîn pe destinele sale.

Știu că în Franța, ca și în alte 
țări occidentale dezvoltate, se 
fac adesea comparații cu țările 
socialiste, inclusiv cu România, 
nu întotdeauna pe o bază știin
țifică. Se iau anumite realități din 
aceste țări — rezultat a sute de 
ani de dezvoltare — și se com
pară cu situația din România și 
alte țări socialiste care au tre
cut de curînd pe calea unei vieți 
libere, pe calea făuririi indus
triei și agriculturii moderne. 
Dar chiar și în asemenea con- 
dițiuni, în cadrul unei discuții cu 
adevărat științifice, avantajul 
apare a fi de partea socialis
mului. Aprecierile pe care le-ați 
făcut dumneavoastră și acorda
rea acestui înalt titlu le consi
der tocmai ca o apreciere nu 
numai a rezultatelor activității 
mele, care e închinată poporu
lui, cauzei socialismului și păcii, 
ci și a rezultatelor generale ale 
politicii României socialiste, ca 
o apreciere a succeselor obținute 
de poporul român în construc
ția socialismului.

Tn al doilea rînd. așa cum pe 
drept cuvînt ați menționat dum
neavoastră, aceasta este o apre
ciere a contribuției țării mele la 
cauza colaborării româno-fran- 
ceze, a colaborării între toate 
popoarele lumii, fără deosebire 
de orînduire socială. După cum 
se știe, pe baza tradiționalelor 
raporturi între români și fran
cezi, în ultimii ani relațiile ță
rilor noastre s-au dezvoltat pu
ternic. Aș vrea să menționez. în 
spiritul adevărului istoric, rolul 
important pe care l-a avut in 
această privință vizita generalu
lui De Gaulle în România. A- 
preciez, de asemenea, că schim
burile între oamenii de știință, 
inclusiv în domeniul universi
tar, dintre cele două țări, a ju
cat și joacă un rol important în 
cunoașterea și apropierea po
poarelor noastre. Dorim ca a- 
ceastp colaborare să se extindă 
în .viitor în toate domeniile.

După cum cunoașteți, desigur, 
în prezent sînt multe probleme 
de soluționat in lume. S-au pro
dus schimbări cu caracter revo
luționar în raportul de. forțe pe 
arena mondială, în viața inter
națională s-a pășit spre o po
litică nouă, de destindere. E 
adevărat, nu sintem decît la în
ceput pe acest drum ; sint încă 
multe obstacole, mai există for
țe care pot pune în pericol pa
cea, securitatea, destinderea.

S-a încheiat cu succes Confe
rința general-europeană, dar ea 
nu constituie decît o primă eta
pă. Se. poate spune că după 
Helsinki începe etapa hotărîtoa- 
re pentru înfăptuirea în viață a 
securității, pentru instaurarea 
relațiilor noi în Europa. în rea
lizarea acestui țel noi acordăm 

rol important luptei po- 
a tuturor 
în rîndul

un 
poarelor europene, 
forțelor progresiste 
cărora se numără clasa munci
toare, țărănimea, intelectualita
tea, toți cei dornici de pace, 
fără deosebire de concepțiile lor

politice, religioase sau filosofice. 
Oamenii de știință și din invă- 
țămînt au, după părerea mea. o 
răspundere foarte mare în rea
lizarea păcii și colaborării inter
naționale, eu ații mai mult cu 
cît o parte însemnată a cuceriri
lor științei sînt puse, din păcate, 
nu în serviciul omului, ci al dis
trugerii. Trebuie unite efortu
rile tuturor oamenilor de știință 
și cultură, ale tuturor popoare
lor pentru a pune cuceririle cu
noașterii în serviciul națiunilor, 
al bunăstării, libertății si fericirii 
popoarelor, ale oamenilor. în a- 
cest spirit acționează România 
socialistă în relațiile sale inter
naționale.

Ne preocupăm de înfăptuirea 
unei noi ordini economice. Este 
greu să fim de acord cu actuala 
situație din lume. Nu am fost 
de acord nici cu situația din tre
cut a României, atunci rînd so
cietatea era împărțită în bogați 
și săraci. Cum putem să fim îm- 
Păcați cu faptul că două treimi 
din omenire trăiesc în subdez
voltare, că se adincesc decala
jele între bogați și săraci ? Sta
bilitatea economică, progresul 
general al tuturor națiunilor, in
clusiv al celor dezvoltate, sini 
nemijlocit condiționale de lichi
darea subdezvoltării, de realiza
re» unei noi ordini economice. 
Aceasta presupune lichidarea ve
chilor relații de inechitate, ega
lizarea relativă a dezvoltării tu
turor națiunilor, un raporț co
respunzător între prețurile ma
teriilor prime și prețul produse
lor industriale, accesul tuturor 
națiunilor la tehnologiile mo
derne, crearea unei lumi mai 
echitabile, mai drepte.

Sintem serios îngrijorați de 
continuarea cursei înarmărilor și 
ne pronunțăm ferm pentru tre
cerea Ia dezarmare și, în pri
mul rînd, la dezarmarea nu
cleară. România s-a pronunțat și 
se pronunță ferm pentru deplin*  
egalitate în drepturi între toate 
națiunile, pentru respectul inde
pendenței și suveranității națio
nale, pentru neamestecul în tre
burile interne, pentru respectul 
dreptului fiecărui popor de a fi 
stăpîn pe bogățiile naționale, de 
a-și făuri viața în mod liber, așa 
cum dorește.

M-am oprit la aeeste cîteva 
aspecte ale vieții poporului nos
tru și ale vieții internaționale. 
Sini, multe. probleme care preo
cupă omenirea și care preocupă 
România. Noi considerăm că stă 
astăzi in puterea popoarelor să 
soluționeze aceste probleme în
tr-un mod nou. Aceasta se poa
te realiza printr-o conlucrare tot 
mai strinsă intre națiuni, fără 
deosebire de orînduire socială, 
de mărime. Ne pronunțăm pen
tru un rol mai important al 
O.N.U., al celorlalte organisme 
internaționale în viața politică 
mondială. Dorim ca conlucrarea 
dintre România și Franța să 
contribuie ia realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune.

Cunosc tradițiile umaniste ale 
Franței, ale profesorilor și oa
menilor ei de știință, așa cum 
cunosc și tradițiile de luptă ale 
clasei muncitoare, ale poporului 
francez în general, și de aceea 
ain încrederea că în soluționarea 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane, națiunile noastre 
a or conlucra tot mai strîns. Să 
acționăm în așa fel îneît să asi
gurăm popoarelor noastre condi- 
țiuni tot mai bune de viață și. în 
același timp, deplina libertate, 
intr-o lume în care toate națiu
nile să fie libere.

In acest spirit am acceptat și 
accept cu multă plăcere titlul de 
doctor honoris causa al Univer
sității din Nisa, avind convin- 
gerea că colaborarea dintre uni
versitățile noastre, dintre oame
nii de cultură și știință, dintre 
popoarele noastre se va dezvolta 
continuu.

Cu această convingere, vă rog 
să transmiteți întregului Consi
liu de conducere al Universității 
din Nisa, tuturor profesorilor și 
studenților, odată cu mulțu
mirea mea, urarea de noi și noi 
succese în realizarea misiunii 
nobile a universității dumnea
voastră, de a merge întotdeauna 
pe calea revoluționară a umanis
mului. de a pune totul în servi
ciul libertății și fericirii omului.
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0 întrebare pe adresa organizațiilor U.T.C. de la sate 
în această săptămînă hotărîtoare pentru soarta recoltei

LA SEMĂNATUL GRÎULUI

Viteză zilnică sporită Republică,

MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE

ASTĂZI ÎNCEPE

CUM ACȚIONAȚI PENTRU lucrări de calitate mîndria

ACCELERAREA RITMULUI
CAMPANIEI AGRICOLE ?

Campania agricolă se apropie de final. Principalele lucrări — 
recoltatul porumbului și semănatul! griului — desfășurate sub sem
nul unei mai bune organizări a nauncii, a disciplinei în realizarea 
graficelor zilnice, trebuie și pot fi încheiate încă din această Săp
tămînă. Pe tot parcursul campaniei de toamnă, tinerii de la sate, 
elevii, studenții, muncitorii și alte categorii profesionale au adus 
o contribuție majoră in realizarea sarcinilor stabilite de comanda
mentele comunale și -județene pentru încheierea cît mai grabnică a 
lucrărilor. Cum sint concretizate în practică sarcinile trasate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia Consfătuirea de lucru a C.C. al 
P.C.R. din 17 octombrie 1975 privind încheierea recoltatului și în- 
sătnințărilor în cel mai scurt timp 7 Cum se acționează, ariim, în 
această hotărițoare săptămină pe frontul campaniei ? Ce inițiative 
și acțiuni deosebite întreprind tlnferii de la sate pentru finalizarea 
lucrărilor ? An. adresat aceste întrebări președinților Consiliului 
tineret sătesc de la comitetele județene Arad, Lași și Constanța ale 
Uniunii Tineretului Comunist.

ogoarele arădene, sînt toate 
șansele ca la sfîrșitul acestei 
săptămâni acțiunile prioritare de 
sezon Să fie încheiate. în final, 
aș enumera cîteva nume de ute- 
ciști care au fost sufletul cam
paniei în această toamnă : Ger
trude Geld din Zăbrani, Maria 
Veșâ din comuna Buteni, An
drei Nivări .— Vinga, Maria De- 
mâ — Socodor, Floreă Ivan — 
Măcea și mecanizatorul Gheor- 
ghe Drago? de la I.A.S. Udvi- 
niș".

rniICTAMT» I0N VOICU: CONSTANȚA „In această ul-

In aceste zile — după cum ne 
relatează tovarășul Nicolae 
Lupu, specialist în cadrul di
recției agricole județene — coo
peratorii din județul Olt, valo
rificând experiența desprinsă cu 
prilejul consfătuirii griului, își 
intensifică eforturile la lucră
rile de arat și semănat. Deși o 
bună perioadă de timp condi
țiile climatice au fost necores
punzătoare, lucrările s-au exe
cutat la un bun nivel calita
tiv, chiar dacă, spre exemplu, a 
fost nevoie de repetate discuiri 
pentru asigurarea patului ger
minativ. Mașinile, bine întreți
nute, sînt judicios planificate, 
vitezele zilnice sporite.

In prezent, ploile au favori
zat intensificarea ritmului. în- 
tr-o singură săptămînă, de pil- 
îdă, au fost însămînțate 16 000 
hectare. La C.A.P. Oboga, în 
consiliile intercooperatiste Alu- 
nișu, Recea, Vișina. Corabia, 
buna organizare a muncii, hăr
nicia și priceperea tinerilor me
canizatori au asigurat o calitate 
deosebită lucrărilor de semănat: 
în aceste locuri, comisiile de re- 
cepționare au acordat numai ca
lificative de „foarte bine".

Pe drumul dintre dorință și 
faptă, însă, au circulat — e 
drept, în puține locuri — și lip
suri. Un exemplu. Comanda
mentul comunal din Bobicești 
a organizat o comisie de recep- 
ționare a lucrărilor alcătuită din

,.r. VASILE BAL-
lAul MUȘ : „In județul

T Iași stadiul princi
palelor lucrări ale campaniei se 
prezintă astfel : depănuȘat po
rumb — 89 la sută. însămînțări 
— 82,8 la sută, recoltat, sfeclă 
de zahăr — 62 lă sută. Printr-o 
mobilizare deosebită a tuturor 
forțelor satului, aceste lucrări 
pot fi încheiate în această săp- 
tămină. Concluzia a fost des
prinsă dintr-o analiza amănun
țită făcută la nivel 
analiză in care au 
toți factorii ce pot 
accelerarea ritmului
nie. Experiența zilei de dumi----
nicâ, zi în care âu participat 
peste 3 000 de tineri 15 recolta
tul legumelor, strîngînd 10 tone 
ardei gras, 2 tone vinete, 3 tone 
gogoșari, la pregătirea și însă- 
mînțarea a 500 
transportul a 
produse este 
aceste zile. 55

din tineri acționează cu 
forțele la Erbicenî, Po- 
Gorndva, MădîrZâni, Gu- 
la S.M.A. Băltați. Hîrlău, 

acolo 
porumbului și

de depănușat la porumb și în- 
sămințâri la griu“.

de județ, 
fost incluși 
concura la 
de campa-

ha cu grîu și 
peste 800 tone 
generalizată în 
de echipe for-

in a te 
toate 
pești, 
nești,
Belcești, Vlădeni, adică 
unde recoltatul 
însamînțârile sint rămase in ur
mă. Se lucrează în schimburi 
prelungite la pregătirea terenu
lui și însămînțări. Experiența 
consiliilor intercooperatiste Cos- 
tuleni, 
Moțca, 
Frumos, 
Strunga
mUheii s-a făcut amănunțit, ti
nerii efectuînd un mare volum 
de lucrări pe bâza graficelor 
stabilite, va fi extinsă în aceas-, 
tă săptămînă 
duminică. 26 
organizată o 
fapt, ultimul

Răducăneni, Hobolca, 
Strunga, a I.A.S. Tg.

Popricani, Cotnari, 
în care organizarea

peste tot. Pentru 
"octombrie, â fost 
„zi record", de 
act al campaniei

-nin IO AN TOCO-AKAlJ IAN : „încă de la 
începutul campa

niei pe ogoarele axădene au 
acționat 135 de echipe uteciste, 
întrunind un număr de peste 
4 000 tineri, care au participat 
la recoltatul sfeclei de zahăr și 
porumb într-un ritm mediu zil
nic de 1 000 ha. Iată câteva 
puncte de lucru : Vinga, Sagu, 
Dorobanț, Macea, Grăniceri, Pe- 
cica. De asemenea, pe lingă a- 
cestea pot fi întîlnite alte 100 de 
echipe, formate din aproxima
tiv 400 de tineri care sprijină 
acțiunea de transportat coceni și 
colet-e pentru însilozare și eli
berarea grabnică a terenurilor 
în vederea pregătirilor pentru 
semănat. Dar, inițiativa tineri
lor din județul Arad pentru în
cheierea în timp optim și cît 
mai bune condiții a campaniei 
nu se oprește aici. Au fost or
ganizate 75 de echipe care for
mează schimbul I și II pe trac
toare la arături și discuit, în 
care sint cuprinzi peste 500 de 
tineri, mulți dintre ei absolvenți 
ai cursurilor de calificare orga
nizate de U.T.C. în colaborare 
cu Direcția agricolă și Trustul 
S.M.A. Arad, pentru cunoaște
rea conducerii tractorului și mî- 
nuirii mașinilor agricole. De a- 
semenea, un număr de 60 de 
tineri muncitori din întreprin
derile industriale ale municipiu
lui Arad au sprijinit și sprijnă 
în continuare unitățile agricole 
limitrofe la arături după orele 
de program și în timpul zilei 
de duminică. în aceste condiții 
de âmplă mobilizare și partici
pare Activă a tinerilor, în efor
tul comun al lucrătorilor de pe

timă decadă a 
lunii octombrie, tinerii din satele 
Î!î cbtauhele județului Cdn- 
stanța, prezenți în număr 
mate pe tarlalele coope
rativelor agricole de producție, 
își înzecesc eforturile pentru a 
strînge cît mai grabnic și pune 
la adăpost întreaga recoltă. 
Peste 200 de echipe și forma
ții de lucru alcătuite din meca
nizatori și țărani cooperatori au 
acționat Și acționează energic la 
recoltarea culturilor de toamnă, 
acțiunea fiind încheiată în 70 de 
unități agricole ale județului, 
dintre care s-au evidențiat co
operativele agricole din Fîntî- 
nel’e, Plopeni, Păntilimon. Sînoe 
Clucea și altele. Totodată se 
lucrează intens la transportul 
porumbului în bazele de recep
ție, la eliberarea terenurilor și 
pregătirea acestora pentru se
mănat. Practic, pe toate supra
fețele planificate pentru a fi în
sămânțate în această toamnă, 
patul germinativ al viitoarei re
colte de grîu a fost pregătit. Vi
teze mari de lucru s-au înregis
trat și la semănat, unde în co
operativele agricole de producție 
au fost însămînțate peste 82 la 
sută din suprafețele planificate, 
lucrarea fiind încheiată în C.A.P. 
Negru Vodă, Mihai Viteazul. 
Fîhtînele. S-au remarcat prin 
suprafețele ihari însămînțate și 
prin calitatea executării lucrări
lor tinerii mecanizatori Ștefan 
Stoica, Dumitru Roșu, Constâii- 
tiii Sergehco și âlții. Aceeași ac
tivitate susținută o desfășoară 
și elevii școlilor generale, pro
fesionale și liceelor care string, 
sorteâ^S și ambalează produsele 
agricole destinate piețelor de 
desfacere."

11 membri, care-și desfășoară 
activitatea în două grupe, la 
C.A.P. Bobicești, C.A.P. Leo- 
tești, verificind zilnic fiecare 
verigă a ansamblului de lucrări 
irppus de actuala campanie : 
selecția și tratarea semințelor, 
executarea arăturii la adânci
mea optimă, calitatea discuiri- 
lor, încorporarea seminței în sol 
conform regulilor agrotehnice. 
La C.A.P. Bobicești, o anumită 
suprafață fusese arată superfi
cial, necorespunzător normelor 
cunoscute. In acest caz, comisia 
n-a recepționat lucrarea, dispu- 
nînd repetarea ei.

Desigur, este un exemplu, pot 
fi și alte cîteva. Evident, ar fi 
fost foarte bine ca ele să nu 
existe. Totuși, la această oră, 
important rămîne faptul că mo
dul în care a fost concepută și 
organizată campania de însă- 
mințări, eficiența de acțiune și 
intervenție â comandamentelor 
locale n-au permis, nu permit 
să se strecoare și „să rodească" 
erorile.

Cu sugestia că viteza zilnică 
n-a atins încă maximum posi
bil, că ritmyl trebuie și poâte 
fi intensificat — deziderate de 
câre sint conștienți înșiși coo
peratorii din Olt — avem con
vingerea că și în acest județ se 
pun baze trainice viitoarei re
colte de grîu.

ION ANDREIȚĂ

noastră4*

din 29 izbutite pie- 
Patriei și Partidului, 
valoroși compozitori 
ca : I. D. CHirescu, 

Gh. Bazavan,

Anchetă realizată de
ȘTEFAN DORGOȘAN 

buCA DUMITRU

Festivalul ('interului
pentru tineret și studenți

i

Județul
a terminat

Oamenii muncii din agricul
tura județului Ilfov raportează 
într-o .telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, că au terminat 
recoltarea porumbului de pe cele 
34 800 hectare cultivate în între
prinderile agricole de stat și 
141 20Q hectare în cooperativele 
agricole de producție.

Acest succes — se arată în te
legramă — se datorează muncii

recoltarea
pline de abnegație a muncito
rilor, mecanizatorilor și țărani
lor cooperatori care, mobilizați 
de organizațiile de partid, au ac
ționat cu hotărîre pentru a 
transpune în viață masurile, sta
bilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
lă buna organizare Și desfășura
re a lucrărilor agricole din aceas
ta toamnă.

Repertoriul formațiilor corale 
de amatori s-a îmbogățit recent 
cu nouă culegere de mobiliza
toare cîntece. Republică, mîndria 
noastră, apărută în Editura mu
zicală, antologie extrem de uti
lă în aceste săptămîni în vede
rea pregătirii unor spectacole de 
calitate ce vor fi susținute — 
în școli și instituții de învăță- 
mînt superior, în fabrici $i uzi
ne, pe Sâenfele căminelor cultu
rale sau caselor de . cultură — 
în întâmpinarea Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței 
a X-a a U.A.S.C.R.

Alcătuită 
se dedicate 
stemnate de 
ai genului
Gh. Dumitreăcu, 
M. Neagii, V, Donose, I. Vanicâ 
ș.a., această culegere constituie 
— fără îndoială — un prețios 
instrument de lucru la îndemâ
na formațiilor de amatori.

Sugestivele versuri ale piese
lor incluse — cu un bogat con
ținut de idei — sînt inspirate din 
documentele noastre de partid 
sau aparțin creației unor valoroși 
poeți ca : M. Eminescu, Ștefan 
Augustin-Doinaș, I. Brad. P. 
Ghelmez ș.a., cu excepția cîtorva 
cîntece ale căror versuri sînt 
scrise chiar de compozitori (V. 
Donose : Trăiască România și 
Th. Bratu : Țara mea).

Din punct de vedere artiâtic, 
întreaga culegere se caracteri
zează prin linii melodice inspi
rate, ușor de intonat și rfeținut, 
prin armonii simple, iar în ca
zul pieselor cu acompaniament 
de pian printr-o scriitură instru
mentală lipsită de dificultăți teh
nice.

AL. POPA

Astăseară, în studioul de con
certe al Radioteleviziunii Româ
ne, începe Festivalul cinteculul 
pentru tineret și studenți, mani
festare cultural-artistică de am
ploare dedicată Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. Organizat de 
C.C. al U.T.C., în colaborare cu 
Consiliul U.A.S.C.R., Rădiotele- 
viziun'ea Română și Uniunea 
Compozitorilor, festivalul se în
scrie in suita de acțiuni ce re
flectă preocuparea constantă a 
Uniunii Tineretului Comunist 
pentru stimularea compunerii 
unor cîntece pentru tineret de 
un înălt nivel calitativ, a crea
țiilor muzicale îmbrățișînd ge
nerosul orizont tematic repre
zentat de dragostea pentru pa
trie și partid, celebrarea avîntu- 
luz constructiv fără precedent 
propriu țării noastre, de hotări- 
reâ tinerilor de a transpune în 
fapte de muncă exemplare hotă- 
rîrile Congresului al XI-lea al 
partidului. Realizate in vederea 
îmbogățirii și diversificării largi

IMI

a repertoriului muzicii pentru 
tineret, aceste cîntece cora
le și de muzică ușoară re
flectă în egală măsură, cu mij
loacele specifice artei, universul 
de ginduri și sentimente carac
teristic vîrstei tinere.

Creațiile muzicale ee vor fi 
prezentate pe scena festivalului 
de corul Ansamblului artistic al 
U.T.C., de corul Facultății de 
pedagogie, compoziție muzicali 
și muzicologie al Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu", de 
corurile liceelor de muzică nr. 1 
și 2 din București, precum și de 
cel al Liceului „Mihai Viteazul" 
din București, de cunoscuți in
terpret de muzică ușoară pre
cum : Margareta Pislaru, Angela 
Similea, Corina Chiriac, Adrian 
Romcescu. Mihai Dumbravă, 
Cornel Constantiniu au fost 
selecționate cu exigență și dis- 
cernămiht dintr-un număr de 
200 lucrări situate la un remar
cabil nivel valoric. în alegerea 
pieselor corale și de muzică u- 
șoară, juriul festivalului, alcă
tuit din compozitori și poeți 
prestigioși, din reprezentanți ai 
C.C. al U.T.C. și Consiliu
lui U.A.S.C.R., al uteciștilor
din întreprinderi, școli și facul
tăți, a avut in vedere diversita
tea tematicii, bogăția paletei de 
formule compoziționale, 
tatea versurilor, 
tea înțeleasă nu 
care de la rigorile 
ci ca o formă adecvată de a asi
gură penetrarea unui mesaj vi
brant în conștiința tinerilor. Fes
tivalul se va desfășura în două 
etape, prima zi fiind închiriată 
cintecului patriotic și muzicii co- Ă 
rale, iar cea de-a doua interpre
tărilor de muzică ușoară. Mani
festările se vor încheia pe data 
de 26 octombrie cu un spectacol 
de gală, susținut de laureați,

A. STANCIU

____ cali- 
accesibilita- 
ca o abdi- 
axiologice,

— I. I . .. ............................................. .. l.l 1 ■

Discuțiile asupra literaturii 
pentru tinerii cititori nu sînt fe
rite fie de tentația absolutizării, 
fie a minimalizării temei. Aceas
ta pentru că ambele atitudini — 
atît cea de apologizare, cît și 
aceea de neîncredere — pot dis
pune pe acest domeniu ațît de 
vast și cu un relief valpric ine
gal de argumente din belșug. 
Adevărul, după opinia noastră, 
nu se afla undeva la mijloc și. 
nici nu poate fi dezvăluit prin 
zorite etichetări și impresii. Fe
nomen profund dialectic, litera
tura pentru tineri există încă de 
la ivirea mitului, își năsedefește 
și diversifică formele, încărcă
tura, instrumentația. Ceea ce riti 
prisosește, ceea ce este bine ve
nit și util, este discuția ny atît 
asupra identității și semnalmen
telor acestei literaturi, ci asupra 
sarcinilor sale educative, a mo
dalităților ei de lucru, a șan
selor sale de a-și spori influen
ta, pe măsura idealurilor revo
luției și construcției socialiste. 
Cu alte cuvinte, de a examina 
literatura pentru tineret nu în 
anațomia, cît în fiziologia sa, 
ca fapt educativ esențial, ca la
tură și instrument ale politicii de 
formare a omului nou.

In acest sens, cea mai bună 
politică pentru impunerea aces
tei literaturi nu constă în tra
sarea ori anularea aproape ma
niacală de frontiere între multi
plele ei finalități, ci în deseca
rea băltirilor și captarea într-un 
singur șuvoi â celor mâi puterni
ce și curate izvoâre : creațiile 
înseși. Adevărul este că, din
tr-o pădure întreagă de scrieri 
— și deasupra lor —, dominînd 
și conștiința generației juvenile, 
se înalță tocmai acel mănunchi 
de opere care descoperă tînă- 
rului modele, direcții și ținte 
ale energiei sale și care, emo
țional vorbind, tulburîndu-1, îl 
și limpezesc și din acest motiv 
nu mi se pare exagerat a con
sidera că principalul personaj 
al fiecărei cărți pentru tineret 
este în primul rînd cititorul ei. 
Tînărul acceptă cU frenezie îi#- 
bârcareă pe navele ficțiunii, dar 
în acest act e mult mai puțină 
gratuitate decît ne închipuim. 
El caută în cărți saltul spre 
sine, luarea în posesie a pro
priei identități.

De aceea, literatura pentru ti
neret supusă uhui impact mult 
mai pragmatic și deci mai dra
matic cu cititorul său, nu prea 
are de ales șansele Viabilității

sale. Căci, dilemâtic, ori are 
bogăția de răspiinstiri căutate 
și este apropiată, ori rămîne 
o calpă exhibiție, un extempo
ral pasabil, ca un cheewingum 
al ochilor. „E ușor Să duci un 
cal la rîu, mai greu e să-1 si
lești să se adape", se spune în 
popor și chibzuind la destule 
oferte insipide, lincede șau stă- 

ftuțe, nu putem să punem toață 
ivina pe bfeții c&lrițî. însetai de 
^maturizare, dornic de a Crește, 
de a-și descoperi rostul plenar,

(E vorba desigur de matcă op
țiunilor și ar fi ridicol să codi
ficăm individualitatea gustului).

în față tineretului patriei 
noastre istoria, cumulînd datele 
ethosului național, adaugă teri
torii inedite, pe cît de fâsbihan- 
te, pe atit de logice ale con
strucției comuniste în Româ
nia, temele unui program că 
însumează și duce la iricândes- 
cență tot ceea' ce este energie, 
creativitate, elan în această 
tară. Care este raportul persb-

■»nlli'.. r.
frar© de către tineri nu e lipsi
tă. nu poate fi lipsită de con
fruntări, dificultăți.

Și cine dacă nu literatura, or
donând aparențele în simboluri, 
transfigurind emoțional realita
tea, poate dev.eni un mai intim 
tălmaci, confident și dascăl în 
aceste fundamentale, de neoco
lit, peripeții ? Este zodia sub 
care s-au ivit „Cireșarii" lui C. 
Chiriță — această SÂGA a ado
lescenței, dezvăluind tinărului 
încă nesigur de sine, marea lui

lj|

Principalul personaj al cărții■

pens. Forțind in acest fel cele 
mai profunde resorturi emoțio
nale ale tinărului cititor se 
ivesc, desigur, și pericole, cum 
ar fi acela al cultivării pseudo- 
gustului, al degradării simțului 
estetic — dar trebuie spus că 
acestea sînt generate exclusiv 
de aspirația spre acest târîm 
al nontâlentelor și veleitarilor. 
Tocmai de aceea, în ultimă vre
me editurile noâstre âu făcut 
considerabile eforturi de a atra
ge în cimpul literaturii perițru 
tineret, pe lingă mănunchiul de 
profesioniști și conăacrați ăi ge
nului și alți autori.

Mai mult decît atît. în dorin
ța de a conferi un grad cit mâi 
înalt de autenticitate acestei li
teraturi, au fost atrași spre 
scris, spre a depune mărturia 
unei existențe exemplare, eroi 
al rezistenței antifasciste, eroi 
ai muncii, profesori emeriți. E 
de subliniat că — spre surprin
derea tuturor scepticilor — a- 
ceste scrieri izvorîte din eterna 
estetică a adevărului au deve
nit, instantaneu. best-seller" : 
Aveam 18 ani de Ecaterina La- 
zăr, Inima fiului meu de Ceci
lia Sămărghitan, 41 de zile în 
ghearele DEF de Micu Iosif. A- 
ceste succese, și altele de acest 
gen, sînt argumente în plus 
pentru respingerea manieris
mului manifestat de unii autori 
secătuiți.

Conștienți de marile lor sar
cini, de uriașa lor răspundere
— pedagogi cu catedre republi
cane, acționînd nemijlocit asu
pra viitorului națiunii — scrii
torii și-au dat seama de însem
nătatea decisivă a îndrumării 
de partid în creația lor. Este, 
de fapt, îndrumarea spre în
săși esența menirii lor, mani
festată principial și creator, zi 
de zi.

„Societatea pe care o edificăm
— spunea de curînd tovarășul
NICOLAE —
o societate 
în ea nu 
avea locul 
Iată de ce 
să facă totul pentru a 
tineretul pentru muncă, 
creație, pentru viață".

Este un îndemn și pentru li
teratura destinată tineretului, 
pentru editori și scriitori. Și —- 
după cum reiese din cele de 
mâi sus, în mod fericit, îhtr-un 
adevărat cerc concentric, și pen
tru fiecare cititor.

de a interveni cit mai curînd 
în bătălia afirmării sale și a 
valorilor timpului s&u, tînărul 
deschide ușa multor cărți. Dar 
nu o dată, dincolo de prag, nu 
e decît o fundătură... Și dacă, 
istoricește vorbind, Scriitorii nu 
și-au raportat în mod expres 
creația ad usum Delphini, nu e 
mai puțin adevărat că tinerii 
au expropriat ei înșiși, și o fac 
în continuare, printr-un conti
nuu sufragiu, literatura lor.

Nu este oare aici vorba, în 
afara oricăror speculații, de 
foamea organică a vîrstei pen
tru cele mai puternice, mai ge
neroase substanțe nutritive ale 
Inimii omenești ? Ce este atit 
de misterios în faptul că prin 
metabolismul propriu vîrstei 
tuturor decolărilor se absoarbe 
cu precădere, ,și în doze fabu
loase, mai degrabă combustibi
lul zborului decît al contemplă
rii despicării firului în pâtru ? 
Că în cifra octanică a acestuia 
intră mai curînd ceea ce e mă
reț, exemplar, eroic, viu, dă
ruit, neînfrînt, decît molîu, îm- 
bicsit, coclit ? Opțiunea tânăru
lui cititor nu este arbitrară și 
întâmplătoare, ci cy necesitate 
interesată, materia literaturii 
fiind în egală măsură proiecția 
și protecția sa de lungă durată.

Opinii
de Mircea Sîntimbreanu

forță, frumusețea Infinită șl ne
cesitatea idealului umanist; e 
semnul sub care Radu Tudoran 
și-a ridicat „Toate pînzele stis“, 
un veritabil imn-epopee adus
bărbăției și omeniei românești ; 
raza sub care zboară „Vulturtfl" 
lui Radu Theodoru și plînge 
„Ipu“ lui Titus Popovicl, sca
pără * Aurul" lui Andritoiu, sa 
încolonează voluntarii din „Mar
șul ălb“ de Pop Simion, ' 
peră fericirea de a gîndi 
lui Mircea Palaghiu și de 
explorarea Viitoriilui âl 
cei ai lui VI. Colin...

Intr-adevăr, nimic mai 
bil — literar vorbind — ____
asfixierea temelor generoase în 
moralități pedestre, nimic măi 
ratat decît plantarea ideilor vii 
în terenul arid, neemoționăl al 
manufacturii. Tocmai de aceea, 
ținînd cont de tot ceea ce expe
riența a descoperit viu și sen
sibil în aria receptivității tihe- 
rei generații, literatura noastră 
pentru copii și tineret țintește 
nemijlocit afectivitatea și folo
sește, fără false pudori, mij
loace specifice : epica densă, 
neprevăzutul pînă Ia senzațio
nal, sentimentul pînă la melo
dramatic, humorul pînă la buf, 
fantezia pînă la fabulos și 
gendar, conflictul pînă la

nai, inserția concretă a tînăru- 
lui de astăzi cu acest viitor 7 
Cum îl percepe, ce alipi deschi
de și spre ce zări anume, cu 
cîtă vigoare și tenacitate 7 

Poâte că e ușor să fii tînăr. A 
fi tînăr comunist este, vorba 
poetului, „ceva mai greu". In
tegrarea la scara marilor idea
luri ale națiunii nu se realizea
ză într-un trimestru și nici prin 
programe analitice sau sfătoșenii 
dirigențiale. E vorba de a în
văța înotul... înotînd. într-un 
șuvoi neostoit de cerințe și de
terminări. Imperative. Munca — 
expresia concretă a valorii fie
căruia, fericirea, înțeleasă ca 
stare activă, nu depozitată ca O 
marmeladă, voința de lungă bă
taie, nedetprnată de mofturi și 
capricii, respectul celor din jur, 
cu acel dozaj necesar de aspri
me izvorît din înseși legile lup
tei pentru mai bine, idealul ca 
să nu mai amintim complexa 
dialectică a raporturilor sociale 
(drepturi-îndatoriri, libertate- 
disciplină, derilocrație-centralism 
etc. etc.) iată atîtea și atîtea 
ecuații, a căror corectă desci-

desco- 
eroii 

a face 
ddilea

Experiențe din întrecere

C. STANCULESCU

peni- 
decît

muncesc, 
trebuie 
pregăti 
pentru

CEAUȘESCU — este 
a muncii, a creației ; 
își au și nu-și vor 
Cei ce nu 
învățămintul

„CEA MAI BUNĂ CLASĂ“Concursul nostru

Școala:

CONCURSUL
^JZCEAMAI BUNĂ CLASĂ”

La Baia Mare am stat de 
vorbă cu câțiva dintre partici
pants la ediția trecută a con
cursului nostru „Cea mai bună 
clasă". Unii dințre aceștia cum 
sint, de pildă. Adriana Drago- 
mir. Vasile Hosu și Constantin 
Vaier Octavian au părăsit băn
cile școlii fiind integrați în pro
ducție, fie la Institutul de cer
cetări miniere, fie la. exploată
rile miniere de la Herja sau 
Uba.

„Âm fost un colectiv a cărui 
coeziune a crescut prin înscrie
rea no.aștră la concursul pentru 
„Cea mai bună clasă", ne spu
nea Adriana Dragomir. Ne-a 
mobilizai nu numai faptul că 
eram într-un an terminal, ci și 
prezența noastră într-un concurs 
Ia nivel național, unde intra în 
joc, dincplo de prestigiul colecti
vului nostru, și prestigiul școlii, 
al dascălilor noștri". „Și acest 
lucru, adăuga Constantin Vaier 
Octavian, obliga la rezultate cît 
mai bune Ia învățătură, frec
vență, disciplină, munca produc
tivă și patriotică. Am fost afec
tați cînd, Ia o etapă interme
diară, am apărut în ziar cu 13 
corigenți în loc de 13 participări 
Ia o sesiune de. comunicări 
științifice". „Propunem pentru 
actuala ediție a acestui concurs, 
ne spunea lă rîndul său Vasile 
Hosu, ca rezultatele să fie defi
nitivate imediat după absolvire 
pentru anii terminali, astfel ca 
membrii unui colectiv aflat în 
pragul intrării în producție, în 
diferite locuri dc muncă să aibă 
posibilitatea evaluării exacte a 
rezultatelor muncii înainte de 
dispersarea lor4'.

„Concursul ne-a ajutat mult 
in munca noastră de fiecare zi,

ne spunea și secretara U.T.C. a 
clasei a Il-a F din cadrul 
Grupului școlar minier, Elisa- 
beta Bonynăi. Deși am avut trei 
corigenți pe primul trimestru, 
ne-am mobilizat, i-am ajutat 
și în ultimele două trimestre 
promovabilitatea a fost maximă. 
Anț dori ca și numărul ți bine
înțeles calitatea tuturor acțiuni
lor și inițiativelor luate în viața 
de organizație să se constituie 
într-un indicator pentru alcătui
rea clasamentelor parțiale sau 
finale ale competiției". Cîtevâ 
dintre rezultatele finale ale a- 
cestui colectiv : depășirea cu 
14 000 lei a planului la munca 
productivă, media generală fi
nală — 8,57, sută la sută — 
prezența la cercuri, un premîu 
întîi la faza finală a concursului 
de specialitate îl recomanda ca 
un protagonist de vâloare și în 
această edițiț a întrecerii. Dar 
cursurile se termină în primă
vară șî Utecistele anului II-F 
urează un călduros succes noi
lor colective angrenate în între
cere.

Doua premii I și un premiu 
III la faza națională a Olimpia
dei de chimie sînt cele mai ră
sunătoare succese înregistrate 
de actualul an II-B de la Li
ceul „Gheorghe Șincai" din 
Baia Mare, Unul din fruntașii 
ediției trecute. „Fiind singura 
clasă din școală. în concurs, ne 
spunea Lăcrămioara Demian, 
secretara U.T.C., ne-am ambi
ționat pentru a obține rezultate 
cît mai
vom fi 
sperăm, 
pus de 
omogenizarea

diocre trebuie să dispară cu de
săvârșire din bilaiițUl muncii 
noastre". Este mai mult decît o 
promisiune, un angajament al 
utecîștilor din anul II-B în ac
tuala ediție a concursului „Cea 
mai bună clasă".

Mumie rfe eîeVÎ:

România-film prezintă
O producție 

a Casei de filme 5

MASTODONTUL
Scenariul : loan Grigorescu ; Regia: Virgfll 

Calotescu ; Imaginea : Marian St ane iu ; Florin 
Paraschiv ; Muzica : Laurențiu Profeta ; Decoruri 
și costumă j Constantin SImionescu șl Ștefan 
Noris

bune. Și în acest an 
prezenți în concurs, 
cu un salt valoric im- 

experiența unui an, de 
colectivului nos- 

Rezultatele slabe sau me

AȚI TRIMIS REDACȚIEI TALONUL CARE CONFIRMA ÎNSCRIE
REA LÂ CONCURS ? Pînă la această dată am primit eirca 200 de 
plicuri conținînd talonul de înscriere. Ultima zi de expediere a 
talonului a fost 15 octombrie. Ieri, însă, am primit o sugestie din 
partea unei clase bucureștene: în cinstea Congresului âl X-lea al 
U.T.C. și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. să PRELUNGIM PERI
OADA DE ÎNSCRIERE ]PlNA LA DATA DE 3 NOIEMBRIE, timp 
în care, alte clase, stimulate de evenimentele ce se apropie, își 
pot anunța înscrierea în întrecere. Clasele care doresc să facă acest 
lucru au posibilitatea să decupeze talonul și să-1 expedieze pe adre
sa redacției. In numărul nostru din 4 octombrie găsiți criteriile și 
condițiile de participare.

Cu: Toma Caragiu. Gheorghe Dinică, Liviu 
Ciulei; Olga Tudorache, Jean Constantin, Ernest 
Mafiei. Emil iBotta, Dan Nuțu, Dorina Lazăr, 
Constantin Codrescu, Grigore Gonța, Colea Răutu.

Film realizat în studiourile 
CENTRULUI DE PRODUCȚIE 

CINEMATOGRAFICA „BUCUREȘTI
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.UiEXII.lTELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și to
varășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, au primit din partea tovarășilor MAO TZE- 
DUN, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Chinez, CIU DE, președintele Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Populari a Republicii Populare Chi
neze, CIU EN-LAI, premierul Consiliului de Stai al Republicii 
Populate Chineze, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, ați binevoit a trimite o telegramă caldă și 
prietenească de felicitare. în numele Partidului Comunist Chinez, 
al guvernului chinez și al poporului chinez, vă exprimăm mulțumiri 
cordiale.

Sîntem profund convinși că unitatea revoluționară și relațiile de 
prietenie și colaborare dintre partidele, țărfle și popoarele chinez 
și român se vor consolida și dezvolta necontenit pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului proletar, în lupta comună îm
potriva imperialismului și hegemonismului.

Urăm poporului frate român, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. să obțină 
succese noi, tot mai mari, în opera de construire a socialismului 
și de apărare a independenței și suveranității țării.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Zambia, KENNETH 
DAVID KAUNDA. următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XI-a aniversări a proclamării indepen
denței naționale a Republicii Zambia, vă adresez, în numele guver
nului și poporului român, precum și al meu personal, felicitări cor
diale, iar poporului zambian prieten urări de noi suecese și prospe
ritate.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
care s-au statornicit între țările și popoarele noastre vor cunoaște 
o dezvoltare continuă, în spiritul înțelegerilor pe care le-am con
venit cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt de la București și Lusaka, 
spre binele popoarelor român și zambian, al păcii și colaborării 
internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui pe viață al Repu
blicii Guineea Ecuatorială. FRANCISCO MACIAS NGUEMA 
BIYOGO, următoarea telegramă :

în numele poporului meu, al Partidului Unic Național al Mun
citorilor, adresez Excelenței Voastre, și poporului român profunde 
mulțumiri pentru mesajul do felicitare transmis eu prilejul Zilei 
naționale a independenței poporului muncitor al Republicii Guineea 
Ecuatorială.

Excelentele relații de colaborare care există Intre țările noastre 
se vor dezvolta tot mai mult, în interesul ambelor popoare, al păcii 
în întreaga lume și fericirii tuturor popoarelor planetei noastre.

Vă adresez urări de bunăstare personală și de prosperitate po
porului român.

Cu cea mai înaltă considerațiune.

PRIMIRI LA PRIMUL 
MINISTRU AL GUVERNULUI

Președintelui Nicolae Ceausescu i-a fost
9 ?

inminat titlul de doctor honoris causa 
al Universității din Nisa

Primul ministru al Guvernului 
Republicii . Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
primit joi dupa-amiază, pe 
Dumaaghiin Sodnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Comisiei de 
Stat a planificării din Republica 
Populară Mongdla.

în cadrul convorbirii «care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
analizate rezultatele încheierii 
lucrărilor de coordonare â pla- 
HiitilOr de dezvoltare a econo
miilor naționale ale Republicii 
Socialiste România șl Republicii 
Populare Mongole pe perioada 
1976—1980. De asemenea, au 
fost discutate noi posibilități 
menite să favorizeze extinderea 
în continuare a Colaborării și 
cooperării bilaterale în diverse 
domenii de interes reciproc.

PRIMIRI
Tovarășul Gheorghe Oprea, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, 
a primit, în cursul zilei de joi, 
pe Martin Griiner, âecretar de 
stat parlamentar din R.F. Ger
mania, președintele părții vest- 
germane în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare e- 
conomicu, industrială și tehnică, 
care participă la lucrările sesiu
nii de la București âle comisiei.

Au fost analizate rezultatele 
obținute în domeniul colaborării 
economice dintre cele doua țări, 
fiind examinate noi posibilități 
de extindere a conlucrării in 
domenii de interes reciprot.

Lâ prirriire, desfășurată într-o 
ambianță de cordialitate, a par
ticipat Constantin Stanciu, . ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale.

A fost prezent Erriin Wickert, 
ambasadorul R.F. Germania la 
București.

★

Tovarășul Ion. Pățân, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a 
primit, joi la amiază, pe Charles 
Vanik, deputat democrat din 
partea, statului Ohio, membru al 
Comisiei pentru căi și mijloace 
a Camerei Reprezentanților din 
S.U.Â.

în cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme de interes 
comun privind dezvoltarea rela
țiilor de colaborare și cooperare 
româno-ameri cane.

PLECARE
Tovarășul Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a plecat, joi la 
amiază, la Moscova, unde, la 
invitația , C.C. al P.C.U.S., face 
o. vizită de prietenie în Uniunea 
Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

Âu fost de față, N.V. Mas
lennikov, însărcinatul cu afaceri 
a.î. al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

★
La sosirea la Moscova, pe ae

roportul Seremetiev.o, tovarășul 
Ștefan Andrei a fost întlmpinat 
de K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., de activiști de 
partid.

Â fost prezent Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul țării noastre 
în Uniunea Sovietică, și membri 
ai ambasadei.

TRATATIVE
între 17 și 23 octombrie la 

București au avut loc tratative 
între o delegație română, con
dusă de Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, și o 
delegație a Republicii Mali, con
dusă de comandant Amadou 
Baba Diarra, vicepreședinte al 
Comitetului Militar de Eliberare 
Națională, ministrul planului.

La primire, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească, a participat tovarășul 
Mihai Marinescu. viceprim- 
ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării"

A fost prezent Giambyp 
Niamaa. ambasadorul R. P. 
Mongole la București.

Tot în cursul zilei dfe joi. pri
mul ministru al guvernului, to
varășul Manea Mănescu, a pri
mit în vizită protocolară de pre
zentare pe Râshid Ahmed, am
basadorul Republicii Populare 
Bangladesh îri Republica Socia
listă România, și pe Torfin Of- 
tedal, ambasadorul Norvegiei la 
București, în legătură cu înche
ierea misiunii acestuia în țara 
noastră.

Au fost stabilite, cu acest pri
lej, o serie de acțiuni de coo
perare în domeniile minier și 
petrolier, agriculturii, industri
ei ușoare, precum și în alte sec
toare de interes comun. Au fost 
convenite, ae asemenea, măsuri 
pentru extinderea și diversifi
carea schimburilor comerciale 
dintre România și Mali.

. în încheierea tratativelor, șe
fii celor două delegații au Sem
nat un protocol.

în alocuțiunile rostite, șefii 
celor două delegații âu arătat că 
documentul semnat la București 
este menit să dea un nou impuls 
relațiilor de colaborare dintre 
România și Mali, să contribuie 
la stringerea și diversificarea 
raporturilor bilaterale.

PROTOCOL

(Vrmarg "din pag. I)
admirația pe care Universitatea 
o are față de omul care sînteți, 
domnule președinte, fată de o- 
pera pe care o îndepliniți. Via
ța dumneavoastră este în între
gime călăuzită de adevărate va
lori fundamentale, care stau la 
baza universității.

Referindu-se în continuare la 
lupta desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu încă din fra
gedă tinerețe împotriva exploa
tării ș.i injustiției sociale, împo
triva fascismului, pentru dreptul 
la libertate al poporului român, 
precum și la întreaga activitate 
neobosită pe care o desfășoară 
îri fruntea Partidului Comunist 
și a statului român, vorbitorul 
a spus : întreaga dumneavoastră 
viață de om politic realizează o 
sinteză deosebită între teo
rie și practică. îndeplinind, 
după război, responsabilități din 
ce în ce mai înalte, precum și în 
funcțiile cele mai importante de 
partid și de stat pe căre Ie de
țineți în prezent ați jucat un rol 
decisiv în soluționarea principa
lelor probleme politice cu care 
s-a confruntat țara dumnea
voastră ; dar, în același timp. în 
cuvîntăriie dumneavoastră ale 
căror texte Sîrit publicate, 
și în numeroase lucrări de
dicate . problemelor păcii și 
colaborării internaționale, de 
pildă, dumneavoastră ați făcut 
o. analiză teoretică aprofundată 
a dezvoltării economice și so
ciale in cadrul coexistenței paș
nice, precum și asupra altor 
teme la fel de importante. Ast
fel, domnule președinte, în
treaga dumneavoastră viață 
realizează o extraordinară sin
teză între teorie și practică și ea 
poate fi considerată, în acest 
sens, exemplară pentru Univer
sitari. preocupați de a nu rămîne 
izolați de viață, de a nu rămîne 
închiși în abstracțiuni.

întreagă dumneavoastră ac
țiune, toate inițiativele dumnea
voastră — a spus în continuare 
prof. Jean Touscoz — sint în

Vizita primului ministru
al Republicii Islamice Pakistan,

Zulfikar Aii Bhutto
Joi dimineața, președintele 

Partidului Poporului din Pa
kistan, primul ministru al Re
publicii Islamice Pakistan, Zul
fikar Aii Bhutto, a depus, în 
șemn de omagiu, o coroană de 
flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

împreună cu primul ministru 
pakistanez se aflau personalită
țile oficiale care îl însoțesc în 
vizită în tara noastră : Aziz 
Ahmed, Rafi Raza, A.G.H. Kâzi, 
Malik Mohammad Shârif. Hăbib 
Khan, Hakam Ali Zardari, 
S.A. Mo id, ambasadorul • Pa
kistanului lâ București, celelal
te persoane din Suita premieru
lui.

Lâ ceremonie âu luat parte 
Constantin Dăăcălescu, șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R.. Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Ion Gheorghe, prim-viceprfe- 
ședințe ăl Consiliului Popular 
al municipiului București, Cor
nel Pacoste, adjuhet al ministru
lui afacerilor externe, general 
colonel. Steriân Țîrcă, adjunct âl 
ministrului apărării naționale. 
Lucian Petrescu, ambasadorul 
României în Pakistan, generali 
și ofițeri superiori.

La sosirea oaspeților p gardă 
militară a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat al Republicii Socialiste 
România și Republicii Islamice 
Pakistan.

După depunerea coroanei de 
flori, asistență a păstrat un mo
ment de reculegere.

A fost Vizitată, âpoi, rotonda 
Monumentului.

In încheierea. solemnității, 
premierul pakistanez â primit 
defilarea gărzii de onoare.

★
Joi după-amiază, primul mi

nistru âl Pakistanului, împrehnă 
cu persoanele oficiale pakista

ÎNAPOIERE
Joi s-a înapoiat în Capitală, 

venind de la Moscova, delegația 
de activiști ai P.C.R., condusă 
de tovarășul Ștefan Boboș, 
membru ăl C.C. al P.C.R., prim- 
secretar ăl Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.C.U.S., a făcut 
o vizită de schimb de experiență 
îri Uniunea Sovietică.

VERNISAJ
La Muzeul de artă âl Repu

blicii Socialiste România a avut 
loc, joi la amiază, un dublu 
vernisaj. Apărținînd unor genuri 
dîterite âle artei decorative — 
covoare turcești din secolele 
XVII—XIX și porțelanuri eu
ropene din secolele XVIII—£IX 
— piesele din cele două 
expoziții, mai puțin cunos
cute publicului larg, ilus
trează întinsele legături eco
nomice și culturale existente în 
veacurile trecute între țara noas
tră și alte țări ale Europei și 
Asiei.

Expoziția de porțelanuri, va
lori ficînd patrimoniul Secției de 
artă decorativă europeănă a mu
zeului, cuprinde circa 300 de 
piese provenind din cunoscute 
manufacturi câ Meissen, Sevres, 
Vincennes, Fontair.ableau, Capo
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serviciul libertății și universali
tății, care sint valorile funda
mentale ale oricărui universitar. 
După război, în cadrul democra
ției socialiste pe care a ales-o 
țara dumneavoastră, v-ați stră
duit să dezvoltați libertatea în 
toate domeniile, să asigurați li
bertatea muncii, ați făcut câ fie
care să poâtă să-și exprime în 
munca pe ogoare, în uzine, în 
școli, laboratoare, creația sa li
beră pusă în serviciul binelui 
comun.

Atașamentul dumneavoastră 
față de libertate este din ce în 
ce mâi cunoscut și pe plan in
ternațional. Una din ideile dum
neavoastră călăuzitoare este im
portanța fundamentală pe care 
o recunoașteți forțelor creatoare 
ale fiecărui popor ; înrădăcinat 
așa cum sînteți în cultura popu
lară cea mai vie a României, 
dumneavoastră sînteți fără în
doială mai sensibil decît alți po
liticieni la originalitatea ireduc
tibilă și mereu nouă a sufletului 
fiecărei națiuni, tot așa cum 
sînteți atașat mai mult decît alții 
la respectarea independenței, li
bertății, demnității și suverani
tății popoarelor. Dumneavoastră, 
âpreciâți pe bună dreptate că 
toate țările oricare ar fi puterea 
lor politică sau militară, trebuie 
să participe în deplină egalitate 
în concertul națiunilor ; dum
neavoastră sînteți împotriva 
blocurilor militare, a căror exis
tență amenință pacea lumii.

Astfel, domnule președinte, 
dumneavoastră sînteți unul din 
cei mai înflăcărați apărători ai 
libertății, valoare care este pen
tru brice universitar deasupra 
tuturor altora, și fără de care, 
universitatea n-ar mâi avea ra- 
țiuriea de a exista.

Dumneâvoâsfră ați dezvoltat 
și întărit relațiile României cu 
toate țările socialiste, ați înche
iat numeroase acorduri de coo
perare internațională, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, 
cu țări apârținind unor sisteme 
economice și sociale diferite și, 
îndeosebi, eu Frahța. Duihnea- 

neze care 11 însoțesc, au viMtât 
obiective industriale din județul 
Prahova.

în această vizită, primul mi
nistru Zulfikar Aii Bhutto a fc^t 
însoțit de Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, președintele 
părții române în Comisia mixth 
guvernamentală de cooperare 
economică, tehnică și științifică 
româno-pakistaneză, Lucian Pe
trescu, ambasadorul României 
îri Republica Islamică Pakistan, 
general-locotenent Nicolae Ne- 
guîescu. de alte perăoane ofi
ciale.

Primul popas a fost făcut lâ 
Combinatul petrochimic Brazi, 
unde înaltul oaspete a fost în- 
timpinat de Ion Cîrcei. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean. 
Ion M. Nicolae. adjunct al mi
nistrului industriei chimice.

Aici, premierul păkistanfez a 
fost informat despre țîrbfilul 
acestei mări unități industriale, 
care realizează peste 100 de prb- 
duse petrolieri și petrochimice, 
îri instalații moderne, automati
zate. de mare rar>dament. pro
iectate îri întregime de specia
liști români. în acest context, 
6-â reliefat că experiența ro
mânească în domeniul proiectă
rii și producerii instalațiilor 
pentru rafinării este fblositâ în 
peste 50 de țări ; îri prezent, spe
cialiști din România lucrează la 
construcția marii rafinării de Ia 
Karachi. De asemenea* *, produse 
realizate în acest combinat, 
printre cârfe uleiuri îndustrtalh, 
fenol, se exportă în Pakistan. 
Oaspetele s-a interesat de cele 
mai reefehte realizări ale unită
ții, ăbordînd aspecte ale «colabo
rării bilaterale. în domenitil teh
nologiei petrochimice. La ple
care, semnînd în cartei de 
onoare, premierul pakistanez » 

Tovărășii Mihai Marinescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
președintele ComitetțUui de Stat 
al Planificării, Și Dumaaghiin 
Sodnam. vicepreședinte ăl Con
siliului de Miniștri âl Republicii 
Populare Mongole, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării, 
au Semnat joi, la București, 
Protocolul privind rezultatele 
lucrărilor de coordonare a pla
nurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale âle Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Mongole pe perioadă 
1976—1980.

Protocolul consemnează, prin
tre altele, sporirea cu aproâpe 
90 la sută a livrărilor reciproce 
de mărfuri în viitorul cincinal 
fată de prevederile acordului 
comercial de lungă durată pe 
perioada 1971—1975.

Totodată, s-a convenit ca cele 
două părți să continue activi
tatea pentru concretizarea unor 
noi posibilități de lărgire și di
versificare â relațiilor economice 
și de extindere a cooperării bi
laterale pe perioada 1976—1980.

La semnare au participat 
membrii celor două delegații, 
Srecum și ambasadorul R. P. 

longole la București, Giambyn 
Niamaa.

★
Roman Moldovan, președintele 

Camerei de Comerț și Industrie 
a Republicii Socialiste România, 
și Gunnâr Rogstad, președintele 
Consiliului norvegian, de export, 
au semnat un protocol de cola
borare între cele două instituții, 
care prevede inițierea unor noi 
acțiuni de extindere a relațiilor 
de cooperare economică și co
merciale dintre România și 
Norvegia.

în cursul după-amîezii de joi, 
delegația economică norvegiană 
a părăsit Capitala.

★

Joi a fost semnat la Bucu
rești Protocolul de colaborare 
bilaterală pe anii 1976—1977 în
tre Uniunea Ziariștilor din Re
publica Socialistă România și 
Sindicatul Național al Ziariști
lor (C.G.T.) din Franța, de Că
tre Nestor Ignat și Gerard Ga- 
tinot — președinții celor două 
organizații.

La semnare au asistat J. M. 
Hermann — președintele Orga
nizației Internaționale a Zia
riștilor, membri ai conducerii 
Uniunii ziariștilor din Româ
nia. reprezentanți ai presei cen
trale.

di Monte, Ludwigsburg. Frfch- 
kenthăL Kornilov, Wed^ewo^d. 
Lucrările, puse în valoare de'.o 
prezentare moderhă, Se remârbă 
prin marea varietate a formeldr 
$i prin bogăția motivelor decora
tive.

Cele 40 de covoare turcești, 
selecționate din ampla colecție 
de acest fel a muzeului bucu- 
reșteah, âînt realizat? de cble 
mai cunoscute centre de produc
ție din Asta Mică : Ghiordes, 
Kula, Lâdik. Makri, Mudjur. Un 
sector Special 11 âlcătuiesc co
voarele cbmândate de negtistorii 
transilvăneni unor âteliete din 
Asia, Mică, lucrări apreciate în 
îritreâgâ lume pentru motivele 
decorative și gama cromatică de 
o mare vioiciune. Expoziția 
scoate în evidență fantezia și 
măiestria unor artiști populari, 
care âu reușit Să creeZe valori 

artă unice.

TÎRG DE CARTE
După participările la tîrgurile 

internaționale de carte din. acest 
an de la Cairo, Leipzig, Bruxel
les, VărșoViâ’, Pârii. Sofiă, Și 
Frankfurt, țâra noastră, va fi 
prezentă., în curînd, în capitala 
iugoslavă.

La tîrgul de . carte de la Bel
grad. tîrg ajunî la a 20-â ediție 
și care va fi deschis între 27 
octombrie și 3 noiembrie, editu

voaUttă. ați stabilit legături strin- 
se între România și țările iii cuta 
de ițezvoltare, In special cu ța- 
rite Jafricane și latino-america- 
nâ. dumneavoastră jucați un rol 
popitlv în căutarea păcii în 
Orientul Mijlociu, v-ați pronun
țat \cu vigoare pentru dezarma
rea \ mondială și sînteți adeptul 
întănirii Organizației Națiunilor 
Uriity.

Astfel, domnule președinte, 
pentru tot ce ați realizat în via
ța dumneavoastră — o sinteză 
unică țȘntre teorie și practică, în
tre anteajarrtent și sensul dialo
gului, pentru felul în care dum- 
Țieavoaâtră apărați cu pasiune 
libertatea și pacea în lume, opă
rind astfel valorile care stau lâ 
baza universității — universita
tea pe care o conduc v-a con
ferit țitlul de doctor honoris 
causa.

Domnule președinte. dumnea
voastră înteți deja doctor ho
noris cauia al mai multor uni
versități. Aceeptînd titlul de 
doctor honeris causa al Universi
tății din Nisa, sîntem conștienți 
că dumneavoastră acordați uni
versității noiastre o mare onoare; 
înmînîndu-vă însemnele acestui 
titlu, sperăfti să contribuim Ia 
dezvoltarea relațiilor culturale 
și științifice franco-române, la 
întărirea prieteniei între ’ cele 
două țări ale noastre.

A luat cuvîntul președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Im. încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cordial 
cu Oaspeții francezi. în timpul 
discuției, a fost exprimată, de 
amt'tele părți, dorința de a se 
realiUâ un schifhb mai intens de 
Vizită între universitarii francezi 
și rcVnâni, menite să servească 
unei Vnâi bune cunoașteri a va- 
loriloiț materiale și spirituale ale 
celor două popoare, la îmbună- 
țățirea\ activității în domeniul 
invățănbî ritului, la o colaborare 
mâi lar^ă între universitățile din 
România și Franța. în interesul 
dezvoltării relațiilor de priete
nie dintn\ cele două țări și po
poare. al țeauzei păcii și progre
sului în lume.

apreciat complexitatea carac
terul modern al acestui mare 
Obiectiv industrial, și a urțât co
lectivului de muncă de aaci tot 
mai multe succese.

La întreprinderea ploieșteanâ 
„i Mai“, — unde înaltul oaspete 
a fost întîmpinat de lori Iozefide» 
adjtmct al miriistrului indus
triei construcțiilor de mașini, 
premierul pakistanez a avut pri
lejul să cunoască realizările co
lectivului de aici în domeniul 
proiectării și fabricării de insta
lații de foraj de diverse tipuri, 
preocupările pentru ridicarba 
^performanțelor tehnici ale aces
tor utilaje complete, reliefîn- 
du-se că România deține lo- 
cfyl trei în lume in privința pro
ducerii acestora și locul doi . în 
ce'priVește exportul lor. S-a 
suMinfet, de asemenea, că. pe 
acest t^ărîm. România si Pakis
tanul colaborează fructuos de 
mâi mu'Jți ani ; chiar în aceste 
zile întreprinderea ploiesteană a 
expediat'.în Pakistan un lot, im
portant de piese de schim'b 
pentru instalațiile românești 
care funcționează acolo.

în seara! aceleiași zile, pre
mierul pakistanez și persoanele 
care-1 însbtesc au sosit la 
Brașov.

Primul secretar âl Comitetu
lui județean \Brașov al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
judbtean, Virtfl Trbfin. a oferit 
uri «dineu în onoarea primului 
ministru Aii Bhutto și a doam
nei Nusrât BHțutto.

CU acest țJtitej. âu fost rostite 
alocuțiuni, în dare s-a subliniat 
însemnătatea deosebită a con
vorbirilor roriiâhb-pakistăneze 
lâ nivel înalt*,  perspectivele pe 
care le deschide dezvoltarea în 
continuare a relațiilor de priete
nie dintre bel# doqă partide Și 
țări.

rile românești vbr prezenta pes
te 600 de titluri, lUcrări din do
meniul literaturii social-politice, 
tehnito-științifice, beletristice, âl 
cărții de artă și pentru copii, 
volume apărute în cursul acestui 
an. Standul românesc vâ mal 
cuprinde un mare număr do zi
are și reviste de diverse profi
luri.

MANIFESTARE
institutul Român pentru Rela

țiile Culturale cu Străinătatea â 
orgAniZat, joi după-amiază, o 
manifestare culturală dedicată 
Zilei!naționale a,Iranului.

Cu’ această ocazie, Eugeniu 
Obrm, redactor la revista .,Lu- 
mea“, ă împărtășit impresii de 
călătorie din Iran, după care a 
fost pnezentat un program de 
filme documentare iraniene.

Au fost prezenți loan Botar, 
secretar -general al I.R.R.C.S., 
Stanciu SÎtbian, secretar general 
al Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, re
prezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Fdutcației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, student! 
iranieni ©are învață la Bucu
rești, un numeros public.

Erau de față Aii Reza Bah- 
rami. ambasadorul Iranului la 
București, $i membri ai amba
sadei.

CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI

față de patrie, partid și popor
în preajma Zilei armatei — 

25 octombrie — elevii din a- 
nul întii ai școlilor militare 
de ofițeri activi, de maiștri 
militari și subofițeri, elevii 
ședlilflr de ofițeri de rezervă, 
precum și norii contingent de 
tineri care își satisfac stagiul 
militar cu termen redus au 
trăit din toată ființa lor acel 
moment uhic, momentul so
lemn al deplinei maturități î 
depunerea jurămîntulrii mili. 
tar. legămînt sacrii față de 
patrie, partid și popor.

Prezența lor în fața drape
lului patriei a constituit tot
odată prilejul de a raporta 
succese de prestigiu în pregă
tirea militară și polîti.că. suc
cese dedicate apropiatului fo
rum al tineretului.

Activități politico-educative
în întîmpinarea Zilfei Ar

matei Republicii Socialiste 
România. în toate comanda
mentele și unitățile militare, 
în instituțiile militare de în- 
vâțămînt și lâ casele armatei 
au avut loc numeroase acti
vități politico-educative : ma
nifestări literar-ârtistice. sim
pozioane. întîlriiri cu veterâni 
din războiul antihitlerist, ex
poziții. Au avut astfel loc 
spectacolele artistice jEroi au 
fost, eroi sînt încă" și „De

SPORT • SPORT H SPORT • SPORT
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Campionii naționali 
la gimnastică

în sala sporturilor din Bacău 
au fost desemnați aseară cam
pionii naționali la gimnastică, 
în proba individual compus. La 
feminin titlul a fost cucerit de 
valoroasa nbastră gimnastă Na
dia Comăneci care și-a confirmat 
binecunoscuta măiestrie, termi- 
nînd detașat pe lbciil întîi cu 
78,55 puncte. Au urmat în cla
sament Teodora Ungureânu •— 
76,65 puncte și Gabriela Trușcă 
— 75,85 puncte.

La masculin â cîștigăt Dări 
Grecii — 110.40 puncte, urmat 
de N. Oprescu — 108,10 puncte 
și Șt. Gal — 107,45 puncte.

• Aseară s-a disputat in Ca
pitală âl doilea meci de bas
chet masculin între formațiile 
Dinamo Moscova și Diriarrio 
București. Partida s-a terminat 
la egalitate: 92—92 (58—51). Din 
echipa gazdă s-âti remarcat No- 
vâc (19) și Niculescu (18), în 
tifnp ce de la oaspeți cel mai 
eficace jucător a fost Sidiakin 
(19).

• Echipa feminină de baschet 
Crișul Oradea, aflată în turneu 
îri Polonia, a jucat lâ Olszriyn 
cit formația locală StomiL Bas
chetbalistele poloneze au obți
nut victoria cu scorul de 60—58 
(22—23). Coșgetera formației ro
mâne a fost Dudaș, care a în
scris 12 puncte.

......................... ■■■■■■•■ ■ .......... ......................................................... ■"n 

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante ț
— București

asigură prin fii. III — prestații turistice, pentru turiștii indivi
duali din provincie, care doresc să petreacă revelionul în Ca
pitală, sejur de 2 zile (începînd din după-amiaza zilei de 
31.XII.1975 piuă la 2.1.1976 — ora 12) la haremurile :

Restaurantul Hotelul valoarea
Cina Majestic S70
Berlin Pdlas 570
București Majestic
Bucur Victoria
Modern Modern
Victoria Victoria 459
Lido Lido
Dorobanți Dorobanți 603
Nord Nord
Ambasador Ambasador
Âstoria Astoria 514
Athenee Palace Athenee Palace 614
Bar Melody Lido 659

Pentru cei care doresc să ■ petreacă o seară de bar în 
seara zilei de 1.1.76, se mai adaugă suma de 130 lei.

Solicitările se Por transmite in scHs pe adresa I.T.H.R.B. 
— fii. III — ghișeul Dorobanți, cdl, Dorobanți nr. 1—3, 
sect. 1, București său telef on : 12 60 89, pîhă la data de 10 
dec. a.c., și vor fi confirmate de către I.T.B.R.B. în Scris.

Rezervarea serviciilor se face numai după primirea con
firmării și achitarea de către solicitanți prin mandat poștal 
lâ adresa de mâi lus' ă serviciilor dorite.

...în unitatea în care își 
desfășoară activitatea locote
nentul Enea Vasile, instruc
tor cu munca U.T.G., elevii 
Școlii de ofițeri de rezervă 
ca și militarii cu termen re
dus au depus jurămîntul mi
litar raportind ostășește, din 
toată inima că au obținut 
deja o serie de rezultate bune 
și foarte bune la toate cate
goriile de pregătire. Cu sen
timente de deplină satisfac
ție pentru succesele dobân
dite cu dorința fierbinte de a 
obține și în continuare numai 
calificative bune și foarte 
bune, au rostit jurămîntul 
militar tineri ca Victor Pa
triciu, Silîvesfri Dumitrescu, 
Cornel L Fătu. Ionel Ștefan, 
Iulian Brezeanu, Mihai Ma-

strajă patriei socialiste", 
montajele literar-muzicale 
„La ordinele comandantului 
suprem". ..Crescuți de partid" 
și ..Necliritiți la datorie sub 
drapel", gale de filme, în ca
drul cărora au fost prezen
tate pelicule realizate de Stu
dioul cinematografic al arma
tei. ca : „Drum de luptă și 
victorii" „Pentru cei căluți", 
„Raport ostășesc" și altele, 
în fața întregului personal 
militar, ca și în multe Între

Semifinalele Campionatelor nafionale de box

O SINGURĂ
Prima gală semifinală a Cam

pionatelor naționale de box a 
reușit să adur>e îri tribunele Pa
latului sporturildr și culturii din 
Capitală o numeroasă asistență 
care însă n-a avut motive deo
sebite de satisfacție, reuniunea 
situîndu-se Ia un nivel medio
cru. Foarte puține partide ne-au 
făcut să ne gindim. la ceea ce 
ar trebui să confetituie o semi
finală de campionat republican. 
In marea maioritate dezechili
brul a fost principala caracte
ristică, favoriții la „a doua ti
nerețe" în box au «^cîștigăt net. 
printre aceștia nwmărîndu-se 
Gh. Ciochină. C, Cuiov. P'. Do- 
brescu și V. Zilberrsan. pintre 
boxerii ceva mai tineri, dar cu 
state de serviciu în Ănortul cu 
mănuși s-au remarcat \tot niște 
învingători prezumtivi ca F. 
Ibrahim sau C. Dafinoitri Așa că 
sarea și piperul au constituit-o 
în primul rînd eliminata lui 
C. Gruescu învins net (5-rt0) de 
N. Robu. și partidele Is^rate— 
Tîrboi. desfășurată sub semnul 
ambiției și ăl echilibrului 
(cîștigată de primul cu o deci
zie de 3—2) și cea dintre V. 
Vrîhceanu Si C. Văran în (care 
decizia cu 4—1 în favoareaAre- 
șițeanului a surprins mai a\les 
că tîriărul său adversar l-a de
pășit din punct de vedere teh
nic Si tactic, singura armă a A'1! 
Văran și aceasta sistematic 

teescu, Nicolae \Marian, Petre 
Stănescu.

Dfepunmd jură^Tiintul mili
tar elevii și Militarii cu ter
men redus \s-au angajat în 
față patriei și poporului, 
a comandantului suprem, 
tovarășul Nicalae Ceaușescu, 
să se instruiască temeinic, 
să fie gata in orice moment 
să apere cuceririle wevoluțio- 
nafe ale poporufui, Suverani
tatea scumpei nfrastrtg patrii, 
Republica Socialistă Româ
nia. acționînd în spiritul is
toricelor documente aîe Con
gresului al Xl-lea al P.C.R. 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.

VASW.E RÎANGA

prinderi, inșțituțn, școlti, case 
de cultură, cămine culturale, 
a fost prezentată expuțnerea 
„Ziua Armatei Republicai So
cialiste România". Cu prilejul 
acestei zile în Editura .mili
tară au apărut o serie de» lu
crări documentare și beletris
tice, printre care : „Armiata 
română în primii ani ai Re
voluției și construcției socia
liste". „Dintr-un post de ob
servație" — de Eugen Frunză, 
„Podul de foc" — de Eugen 
Teodoru.

SPERANȚĂ...
stopată, a rămas lovitură deci
sivă. In orice caz. Vrinceanu 
este singurul care ne-a dat spe
ranțe.

SOCRATE UNGUREANU
Rezultate tehnice : categ. mus

că : N. Robu b'.p. C. Gruiescu ; 
I. Faredin b.p. T. Dinu ; categ. 
pană : M. Ploieșteanu- b.p. T. 
Tudor ; Gh. Ciochină b.p. N. 
Georgescu ; categ. ușoară : C. 
Cuțov întrece prin abandon pe 
I. Budușap ; P. Dobrescu b.p C. 
Lică : categ. mijlocie mică : V. 
Silberman bate prin abandon pe 
I. Miron ; P. Ist^ate b.p. A. 
Tîrboi ; categ. semigrea : C. Vă
ran b.p. V. Vrîriceahu ; C. Da- 
finoiu învinge prin KO tehnic 
în rundul I pe Gh. Matache.

Astăzi, în Palatul sporturilor 
și culturii, cu începere de la 
ora 18,30, se desfășoară cea 
de’-â ddua gală a semifinalelor.

• In sala „Plonir" din Belgrad 
s-au desfășurat primele meciuri 
din cadrul turneelor finale aJe 
campionatelor europene de volei.

După cum s-a mai anunțat, 
în turneul masculin, selecționata 
României a întîlnit reprezenta
tiva țării gazdă. La capătul unei 
partide echilibrate, care a durat 
peste două ore, voleibaliștii iu
goslavi au terminat învingători 
lâ limită, cu scorul de 3—2 (11— 
15, 15—10, 15—13, 8—15, 15—9), 
în meciul vedetă, echipa U.Rjă.S. 
a obținut o victorie netă, cu 
scorul de 3—0 (15—12, 15—10,
15—7) în fața formației Polo
niei, deținătoarea, titlului mon
dial. Selecționata Bulgariei a 
realizat o surprinzătoare victo
rie (mai ales ca scor) cu 3—0 
(16—12, 15—0, 15—7) în jocul 
susținut cu echipa Cehoslova
ciei.

La Belgrad, în. turneul femi
nin Cocurile 7—12) al campio
natelor europene de volei, echi
pa Rcgnâniei â întrecut cu scorul 
de 3—0 (15—2. 15—4. 15—4) for. 
rriația Jtelgiei. Meciul dintre Iu- 
goslavia\$i Italia s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 în favoarea primei 
formații. în clasament conduc 
România și Iugoslavia cu cite 
6 puncte;

• Tenifemanul român Die 
Năstase :t-a calificat in finala 
turneului .International de tenis 
de la Hiltbn Head (Carolina de 
Sud).

în semifi^ăle. Hie Năstase l-a 
eliminat în Strei seturi, cu 6—3,
5— 7, 6—4 p^ suedezul Bjbrn 
Borg. Hie Năstase va disputa 
finala în cbrnț^nia asului austra
lian Rod Lavto\ învingător cu
6— 4, 6—4 în fa$a americanului 
Arthur Ashe.

Proba do dubli*  a fost cîștiga
tă de perechea Rod Laver — 
Bjorn Borg, care a întreeut in 
finală cu 6—4. 7—5 cuplul Ilie 
Năstase — Arthur^Ashe.
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IN VIAȚA INTERNAȚIONALA

Pentru lichidarea dominației 
străine asupra Namibiei
Intervenția reprezentantului României

„Problema Namibiei" constitu
ie tema dezbaterilor Comitetu
lui pentru problemele coloniale 
al Adunării Generale a O.N.U., 
reprezentanții statelor pronun- 
țîndu-se aproape în unanimita
te pentru lichidarea ocupației 
străine a Namibiei, respectarea 
dreptului la autodeterminare a 
poporului său, menținerea inte
grității teritoriale a țării și a- 
bolirea politicii de bantustani
zare prin care se urmărește des- 
membrarea acestui teritoriu.

La dezbateri participă, în ca
litate de observator, o delegație 
a Organizației Poporului Afri
cii de Sud-Vest (SWAPO).

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul României. Petre 
Vlăsceanu, a declarat că țara 
noastră împărtășește îngrijora
rea legitimă exprimată în legă
tură cu înrăutățirea situației din 
Namibia și condamnă cu fermi
tate manevrele autorităților po
lițienești ale regimului aparthei
dului din Africa de Sud. care 
urmărește scindarea Namibiei în 
12 părți, prin bantustanizarea sa, 
în urma recentelor alegeri fal
sificate de ocupanți.

Eșecul Consiliului de Securi
tate — prin măsurile adoptate 
pînă în prezent — de a deter
mina regimul lui Vorster să re-

nunțe la politica sa anexionistă, 
impune o reevaluare a politicii 
Națiunilor Unite în chestiunea 
Namibiei. In consecință, a ară
tat vorbitorul, trebuie adoptate 
decizii ferme capabile să creeze 

. premisele restaurării situației le
gale în Namibia, pentru a da 

' poporului acestui teritoriu posi
bilitatea să-și exercite dreptul la 
autodeterminare. în acest scop, 
trebuie retrase imediat și ne
condiționat forțele armate și po
lițienești sud-africane din Nami
bia și abandonate politicile de 
bantustanizare și apartheid de 
pe teritoriul său. De asemenea, 
trebuie sporit ajutorul material, 
politic și moral acordat 
de eliberare națională a 
lui namibian.

mișcării 
poporu-

în Comitetul pentru ,_____
mele politice și de securitate al 
Adunării Generale în care con
tinuă dezbaterile asupra punctu
lui intitulat „Problema coreea
nă", au luat cuvîntul, între al
ții, reprezentanții R.P. Chineze, 
Siriei. Uniunii Sovietice. Con- 
goului și Algeriei, care s-au 
pronunțat în favoarea transfor
mării Acordului de armistițiu 
intr-un acord de pace, prin ne
gocieri directe între Statele Uni
te și R.P.D. Coreeană.

proble-

Noua ordine economică - 
un imperativ al contemporaneității
In Parlamentul Luxemburgu

lui au început miercuri dezba
teri bugetare privind departa
mentul afacerilor externe.

Primul ministru luxembur
ghez, Gaston Thorn, care deține 
și portofoliul afacerilor externe, 
a rostit un amplu discurs. Prin
cipalele probleme abordate de 
el vizează noua ordine econo
mică mondială, Piața comună cu 
instituțiile sâle, precum și rela
țiile dintre Europa Occidentală

și țările arabe exportatoare de 
petrol.

Gaston Thorn, care este, după 
cum se știe, președintele actualei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., a opinat că cea de-a 
XXX-a Sesiune ordinară are ca 
sarcină pregătirea condițiilor în 
vederea instaurării unei noi or
dini economice internaționale. 
Națiunile Unite — a subliniat 
Thorn — pot avea un rol efi
cient tocmai în sfera probleme
lor dezvoltării și interdependen
ței economice.

R.P. POLONA - Unul din marile cartiere de locuințe moderne din orașul Polawy

Premiul Nobel 
pentru literatură 
a fost decernat 

lui Eugenio Montale
Premiul Nobel pentru lite

ratură pe anul 1975 a fost 
decernat scriitorului italian 
Eugenio Montale. Născut în 
1896, la Genova, publică pri
ma sa culegere de poezii, in
titulată „Ossi di seppia" 
(„Oase de sepie"), în 1925. Ca 
urmare a concepțiilor sale 
antifasciste, în 1938. Eugenio 
Montale a fost obligat să re
nunțe la activitatea publicis
tică, dedieîndu-se traduceri
lor. Volumele de poezie ca- 
re-1 definesc ca unul dintre 
marii poeți ai lumii contem
porane sînt „Le occasion!" 
(„Ocaziile"), apărut în 1939, 
„La bufera e altro" („Furtuna 
și’ altele"), în 1948, „Satura", 
în 1962, și „Diario del 71 e 
del 72“ („Jurnal din 71 și 
72"), în 1973.
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H. KISSINGER ȘI-A ÎNCHEIAT 
VIZITA LA PEKIN

• HENRY KISSINGER, secre
tarul de stat al S.U.A., și-a în
cheiat vizita în R.P. Chineză, pă
răsind joi dimineața Pekinul — 
relatează agenția China Nouă.

în drum spre Washington, se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a sosit Ia Tokio. în 
capitala niponă, el urmează să 
aibă convorbiri cu primul mi
nistru, Takeo Miki. cu ministrul 
de externe și cu alți membri ai 
cabinetului japonez, în legătură 
cu probleme privind relațiile bi
laterale. precum și cu o serie de 
aspecte ale evoluției situației in
ternaționale.

• LA VARȘOVIA s-au desfă
șurat lucrările celei de-4a 27-a 
sesiuni a Adunării Genenale a 
Organizației Internaționale de 
Radiodifuziune și Televiziune, 
la care a participat și o delega
ție condusă de Ioniță Bujor, 
director general adjunct al Ra- 
dioteleviziunii române. /

unui membru al parlamentului, 
a produs joi, intr-un cartier re
zidențial al Londrei, o violentă 
deflagrație, soldată cu un mort 
și șase răniți. Autoritățile atri
buie actul terorist organizației 
clandestine Armata Republica
nă Irlandeză.

Mamdouh Salem, primulmi
nistru al Republicii Arabe Kgipt, 
a primit pe Emil Nicolcioiu, mi
nistrul român al justiției, care 
face o vizită în Egipt, la invita
ția luj Abdel Younes, ministrul 
egiptean al justiției. In cursul 
întrevederii a fost subliniată 
contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a președintelui 
Anwar El Sadat la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie Și colabo
rare dintre cele două țări, expri- 
mîndu-se deplina satisfacție față 
de cursul ascendent al, raporturi
lor româno-egiptene-

Primul ministru egiptean, re- 
levînd puternica personalitate 
politică a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, contribuția sa la e- 
forturile pentru soluționarea po
litică a crizei din Orientul Apro
piat, a adresat șefului statului 
român un cald mesaj de stimă 
și prietenie împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate si 
fericire, de noi succese în ac
tivitatea sa politică de înaltă 
răspundere pe plan intern) și in-' 
ter național.

Cu prilejul vizitei în Egipt a 
ministrului român al justiției.

ministrul egiptean al justiției a 
oferit un dineu.

La dineu au participat Mam- 
douh Salem, primul ministru, 
alte înalte.oficialități egiptene.

Vizita delegației 
de activiști ai P.C.R. 

in R. P. Chineză
Ci Ten-kuei, membru al Bi

roului . Politic al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, â 
primit delegația de activiști ai 
P.C.R.. condusă de Ion Dincă, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului ‘ Comunist Român, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Argeș al P.C.R., care face 
o vizită de prietenie în R.P. Chi
neză.

Ci Ten-knei a transmis un 
călduros salut și cele mai bune 
urări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. și '.celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat din partea președintelui 
Mao Tze$un, a premierului Ciu 
En-lai și, a celorlalți conducători 
de partid și de stat chinezi.

n urmă cu 30. de ani, Ia 24 octom- 
Ibrie 1945, la numai cîteva luni de 

la încheierea celei de a doua con
flagrații mondiale, avea să se con
sume un act memorabil, deosebit 
de bogat in semnificații : intrarea 

în vigoare a Cartei adoptate anterior la Confe
rința de la San Francisco de 51 de state. Lua, 
astfel, naștere Organizația Națiunilor Unite. 
Popoarele, eliberate de coșmarul războiului, își 
vedeau, în acest fel, întruchipată dorința dc a-și 
concentra eforturile, în cadrul unui larg for 
internațional, pentru a absolvi omenirea de o- 
rorile războaielor și a făuri o lume a păcii, secu
rității, colaborării și progresului. Stabilind atri- 
buțiunile organizației în atingerea obiectivelor 
pe care le fixase — menținerea păcii și securi
tății internaționale, promovarea colaborării paș^ 
nice între popoare —, Carta consfințea în același 
timp principiile fundamentale 
terstatale, ale dreptului in
ternațional contemporan : e- 
galitalea în drepturi a state
lor, respectarea independen
ței, suveranității și integrită
ții teritoriale, neamestecul în 
treburile interne, nerecurge- 
rea la folosirea forței și re^ 
glementarea pe cale pașnică 
a diferendelor, principii care 
își dovedesc viabilitatea și se 
impun tot mai mult în viața 
internațională.

Un bilanț al celor trei de
cenii de existență a Organi
zației Națiunilor Unite de
monstrează că O.N.U., atît 
prin cuprindere, cît și prin 
atribuții, s-a arătat a fi cel 
mai important organism me
nit să contribuie la edifica
rea unor noi relații interna
ționale, economice și politice 
și că se dovedește, în continua
re. forul Cel mai adecvat, ne
cesar și util pentru exami
narea, căutarea și găsirea 
problemele stringente cu care 
fruntate statele și popoarele lumii, 
țiunile Unite s-a elaborat și adoptat 
lungul anilor o serie întreagă de documen
te de 
lezc și să favorizeze procesul de eliberare a na
țiunilor, lichidarea sistemului colonial, lupta 
împotriva discriminării rasiale, destinderea și 
cooperarea internațională. în ultimul timp, pro
blemele economico-soeiale capătă o pondere tot 
mai mare în activitatea organizației. Numai în 
anii din urmă au avut Ioc două sesiuni extra
ordinare ale Adunării Generale și mai multe 
conferințe mondiale sub. egida O.N.U., care au 
abordat, în principal, problema dezvoltării sub 
diversele ei aspecte, progresul economic al ță
rilor rămase în urmă și lichidarea decalajelor. 
Documentele adoptate cu aceste ocazii vizează 
unul și același obiectiv, exprimă dorința tot 
mai puternică a popoarelor ca in lume să fie 
edificată o nouă ordine economică. Dealtfel, în 
aceeași idee, a satisfacerii dezideratului princi
pal al contemporaneității — lichidarea subdez
voltării și dezvoltarea economică armonioasă a 
tuturor statelor, incepind din anul 1973, O.N.U. 
a hotărît să organizeze în fiecare an, tot Ia 21 
octombrie, „Ziua mondială a informării asupra 
dezvoltării".

Cele trei decenii de existență a Organizației 
Națiunilor Unite evidențiază pregnant contri
buția O.N.U. la menținerea păcii și securității 
în lume, capacitatea sa de a influența și, în 
același timp, dc a oglindi mutațiile petrecute 
pe arena mondială. Multe din hotărîrile și re
zoluțiile adoptate în cadrul organizației au con
tribuit la întărirea cursului spre destindere in
ternațională. Uneori, însă, așa cum subliniau nu
meroși participanți la actuala sesiune a Adunării 
Generale, în ciuda atribuțiilor ce i-au fost con
ferite prin Cartă, organizația nu a putut preveni 
o serie de conflicte, vărsări de singe și războaie, 
iar în multe cazuri, datorită unor împrejurări 
atît obiective, cît și subiective, nu a intervenit 
în nici un fel.

Astăzi, cînd tot mai multe state independente

ale relațiilor in-

se afirmă ca factori activi ai vieții internațio
nale, cînd se impune cu acuitate aflarea unor 
soluții trainice și echitabile intr-o serie dc 
probleme vitale pentru omenire, popoarele cer 
tot mai intens ca O.N.U. să-și sporească efortu
rile pentru Întărirea eficienței și capacității de 
acțiune, astfel incit activitatea organizației să 
reflecte permanent noile realități social-politice 
din lume. Evoluția vieții internaționale contem
porane arată că este necesară întărirea rolului 
O.N.U. și a celorlalte organisme internaționale, 
perfecționarea și democratizarea structurii aces
tora, a forurilor de conducere pentru a permite 
participarea tuturor statelor la activitatea lor, 
pentru aplicarea principiului consensului ia a- 
doptarea tuturor holărîrilor. Viața cere ca 
O.N.U. „să se adapteze schimbărilor care s-au 
produs.în lumea de azi — sublinia recent pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — faptului că O.N.U. 
numără astăzi 142

Organizația

Unite
30 de ani

soluțiilor în 
sînt con- 

La Na- 
dc-a

de membri. Se știe că multe 
state care au devenit ulte
rior membre ale O.N.U. nu 
pot juca un rol activ, cores
punzător, datorită organizării 
nu tocmai echitabile a Orga
nizației Națiunilor Unite. Stă 
de aceea Ia ordinea zilei pro
blema democratizării O.N.U., 
a îmbunătățirii structurii și 
principiilor Organizației Na
țiunilor Unite. Dealtfel, în 
însăși Carta O.N.U. se vor
bește de existența țărilor co
loniale, dependente, de fap
tul că unele 
să mențină 
și tutela lor 
țări. Sigur, 
tuația acum _ .. 
lonialismul a fost însă lichi
dat și este greu să mai ac
ceptăm formulări în care se 
recunoaște asuprirea și domi
nația unui stat de către al
tul". Din această cerință im
perativă a prezentei etape 

seva inițiativa românească, a-

state au dreptul 
sub dependența 
o serie de alte 
aceasta era si- 
30 de ani. Co-

își trag
in unanimitate de Adunarea Generală, 
creșterea rolului O.N.U. și propunerile

mare însemnătate menite să stimu-

istorice 
doptată 
privind . _ _
concrete formulate în acest sens de guvernul 
român, cu scopul de a contribui la întărirea 
rolului Organizației Națiunilor Unite — ca unul 
din mijloacele importante de care dispune ome
nirea pentru rezolvarea problemelor complexe 
care confruntă lumea de azi, astfel ca aceasta 
să devină un instrument internațional mai pu
ternic și mai eficace, în măsură să răspundă pe 
deplin aspirațiilor de pace, colaborare și progres 
ale tuturor popoarelor. Așa cum se sublinia la 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C'.R. din 14 octombrie a.c. „România consideră 
că Organizația Națiunilor Unite poate și trebuie 
să aducă o contribuție esențială la transpunerea 
în viață a dezideratelor popoarelor privind abo
lirea vechii politici de dominație și asuprire, de 
ingerințe în treburile interne, de inechitate, la 
instaurarea unor raporturi internaționale noi, cu 
adevărat democratice, întemeiate pe principii de 
egalitate, respect al independenței și suveranită
ții naționale, neamestec în treburile interne și a- 
vantaj reciproc, de nerecurgere la forță și la 
amenințarea cu folosirea ei, Ia promovarea unei 
noi ordini economice și politice internaționale, 
la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte".

Consecventă principiilor fundamentale ale po
liticii sale externe. România va milita neobosit 
și pe viitor pentru concretizarea acestor cerințe 
vitale pentru omenire și va participa activ la 
activitatea O.N.U., fiind hotărîtă să-și aducă în
treaga contribuție la reușita tuturor acțiunilor 
pe care le vă întreprinde Organizația Națiunilor 
Unite, pentru promovarea idealurilor de pace, 
colaborare și progres, Cu prilejul Zilei Națiuni
lor Unite, popoarele lumii își manifestă ferm 
convingerea că O.N.U. își va aduce o contribuție 
tot mai sporită la rezolvarea problemelor ma
jore ale contemporaneității. Ia statornicirea unui 
climat de înțelegere, de colaborare multilaterală 
și rodnică între toate națiunile lumii.

GH. SPRINȚEROIU

• LA VIENA a avut Ioc joi o 
nouă ședință plenară în cadrul 
negocierilor privind reducerea 
trupelor și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa cen
trală.

• O BANCĂ de mărime me
die din orașul american Milwau
kee a fost declarată insolvabilă. 
Acesta reprezintă, conform au
torităților americane, cel mai 
important faliment bancar al a- 
anului în Statele Unite.

• LA VARȘOVIA a avut 
Ioc, joi. o ședință plenfiră a 
Seimului polonez.

După cum informează a- 
genția PAF, deputății Seimu
lui au aprobat documentele a- 
doptate de Conferința^ pentru 
securitate și cooperare în 
Europa, documente menite să 
contribuie la adincir^a proce
sului de destindere, /la insta
urarea unei păci t*/ainice  în 
Europa și în întreaga lume.

NOI ATENTATE CU BOMBE 
LA BELFAST Șl LONDRA

ORIENTUL
APROPIAT

• NOI ACTE Djfi VIOLENȚA 
comise de elemente extremiste 
au avut loc. mifercuri. în Ir
landa de Nord. • La Belfast, o 
bombă aruncată într-un vehi
cul militar britanic aflat în pa
trulare a provocat rănirea a trei 
soldați, iar în,localitatea Maghe- 
rafelt, situară la circa 45 ki
lometri de Belfast, explozia 
unei alte bovabe a provocat dis
trugerea un/di magazin alimen
tar și incendierea clădirii res
pective.

RESTRUCTURAREA ORGANELOR 
CENTRALE IN PERU

• PREȘEDINTELE PERULUI, 
Francisco Morales Bermudez, a 
promulgat două decrete-lege 
prin care se restructurează or
ganele centrale ale administra
ției în vederea „asigurării unei 
participări mâi largi a poporu
lui și organizațiilor sale, la ac
tivitatea acestora", precum și a 
unei repartiții mai armonioase a 
nucleelor de dezvoltare econo
mică. ' După cum precizează ă- 
genția Prensa Latina, se are, de 
asemenea, în vedere adoptarea 
unui proiect de reformă a ad
ministrațiilor locale și o noua 
împărțire a teritoriului național 
în regiuni.

ZAMBIA Manifestări românești
Un peisaj economic in schimbare în străinătate

După prima întrunire a Comi
siei militare mixte egipteano- 
israeliană, care s-a tinut la unul 
din posturile de observatori 
O.N.U. din Sinai, a fost dat pu
blicității un comunicat în care 
6e arată că în cadrul reuniunii 
au fost adoptate dispoziții pen
tru punerea în aplicare în re
giunea meridională a prevede
rilor Acordului de dezangajare 
și protocolului anexă. Aceste dis
poziții cuprind aprovizionarea cu 
apă și procedura de retrocedare 
a zăcămintelor petrolifere.

Comisia mixtă a hotărît, pe 
de altă parte, crearea unui car
tier general avansat, la care vor 
fi atașați ofițeri de legătură ai 
celor două părți, pentru facili
tarea procesului de redesfășura- 
re a forțelor, se spune în comu
nicat.

Următoarea reuniune a Comi
siei mixte se va desfășura în 
același loc la 11 noiembrie.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE a adoptat, miercuri sea
ra, prin consens, o rezoluție în 
problema Saharei occidentale. In 
termenii acestei rezoluții, secre
tarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, este invitat să intre 
imediat în contact cu toate păr
țile implicate și interesate, ur- 
mînd să prezinte, ulterior, un 
raport asupra rezultatelor con
sultărilor avute, pe baza căruia 
Consiliul să poată adopta mă
surile corespunzătoare privind 
situația Saharei occidentale.

Consiliul de Securitate a apro-, 
bat, joi, o rezoluție care pre
vede reînnoirea pe termen dA 
un an a mandatului Forței de 
urgență a Națiunilor Unite /în 
Sinai (United Nations Emer
gency Force — UNEF). Mandan 
tul său expiră la 24 octombrie.

Forța de urgență a Națiunilor 
Unite în Sinai a fost constituită 
la 25 octombrie 1973.

Joi au- fost semnalate schim
buri de focuri și explc/zii în 
centrul orașului și în unele car
tiere, ciocnirile soldîndw-se cu 
moartea a zece persoane și ră
nirea altor 29. în capitala liba
neză continuă să domnească 
insecuritatea mai ales,' datorită 
prezenței unor baraje /executate 
de patrule mobile — relata pos
tul de radio Beirut, r/eferindu-se 
la evoluția situației ihterne.

Recrudescența incidentelor a 
determinat autoritățile libaneze 
să dispună institurirea restricții
lor de circulație în anumite zone 
ale Beirutului, / timp de 24 de 
ore din 24.

• O ÎNCĂRCĂTURĂ explo
zivă plasată sub automobilul

*
• PRIMELE FOTOGRAFII ALE SUPRAFEȚEI PLANETEI VE

NUS, transmise miercuri, la cîteva minute după așezarea lină 
pe solul îndepărtatei planete a modulului de coborîre al sta
ției interplanetare sovietice. „Venus-9“. infirmă ipoteza că su
prafața acestui astru este acoperită doar de dune, de nisip. 
Una dintre imaginile recepționate de centrul sovietic de ur- 

, mărire a zborului stației „Venus-9“ relevă existența unui sol V acoperit de pietre cu dimensiuni între 30 și 40 centimetri. Fo
tografiile luate sub un unghi de 140—160 de grade - redau linia 

■' curbă a orizontului planetei, care infirmă Ia rîndul ei, o altă 
ipoteză, potrivit căreia refracția din atmosfera venusiană ar 
crea efectul unei lentile concave. Recentele imagini sînt deo
sebit de clare, permițînd savanților să facă aprecieri și asu
pra vîrstei anumitor roci • FURT LA ANSAMBLUL MUZEIS
TIC POMPEI. Bijuterii din aur și argint masiv, vase și sta
tuete din bronz, precum și o serie de colecții de monede 
din epoca romană au fost, sustrase din două muzee înființate 
pe locurile celebrului oraș antic Pompei de la poalele Vezu- 
viului, care a fost acoperit de lavă la începutul erei noas
tre. Valoarea obiectelor furate este inestimabilă • UN NOU 
PROCEDEU DE CONSERVARE A LAPTELUI. Trei cercetători 
americani au reușit să pună la punct un nou procedeu de 
conservare a laptelui. Acesta nu numai că va permite con
servarea laptelui, dar, sterilizat la temperaturi ridicate, gus
tul său natural nu se va schimba. Procedeul se bazează pe 
utilizarea unei enzime descoperite în anul 1967, în laptele 
crud. Cei trei oameni de știință americani consideră că me
toda lor se va răspîndi în următorii 5—10 ani, ca și aceea 
care stă la baza fabricării laptelui praf • BILANȚUL UNOR 
OPERAȚIUNI POLIȚIENEȘTI IN ITALIA. în urma unor ope
rațiuni polițienești de amploare desfășurate vreme de două 
zile în patru regiuni ale Italiei, carabinierii au arestat 31 de 
persoane căutate pentru diverse infracțiuni și au determinat 
punerea sub acuzare a altor 36 de răufăcători prezumtivi. Ope
rațiunile poliției s-au soldat, totodată, cu recuperarea a 51 
de automobile furate și capturarea unor importante, cantități 
de arme și muniții deținute ilegal. Făcînd un bilanț' al pier
derilor în oameni ale poliției italiene în lupta pentru comba
terea criminalității, surse ale Ministerului de Interne au anun
țat că, de la începutul anului, și-au pierdut viața în exerci
țiul funcțiunii 33 de polițiști — cu 6 mai mult decît în tot 
anul 1974 • DISPARIȚIA A 10 000 FIOLE DE MORFINĂ. Din- 
tr-un antrepozit din Marsilia au fost furate 10 000 de mici fiole 
cu morfină, destinate unui laborator din Beirut. Stocul de fiole, 
care conțineau în total 152 de grame de morfină pură, fusese 
încredințat spre supraveghere unei agenții de pază particulare, 
ai cărei salariați nu s-au dovedit însă apți de a-și duce la bun 
sfîrșit misiunea.
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, Țara de pe fluviul 
Zambezi este una din
tre cele mai bogate în 
frumuseți naturale din 
Africa. Reportajele 
despre Zambia descriu 
acest teritoriu ca pe 
un uriaș fluture ce-și 
întinde aripile stiliza
te în centrul emisferei 
australe a continentu
lui, acoperind între 
contururile sale su
prafața de 752 641 
kmp. Dar celebritatea 
turistică, datorată pri
veliștilor spectaculoa
se create de fluviul,' 
Zambezi în înfrunta-» 
rea cu platoul stîncotf 
pe care l-a înving 
brăzdîndu-1 năvalni/c 
și triumfînd cu naș
terea faimoasei cas
cade Victoria, deși 
justificată, nu este re
vendicată cu priori
tate. Prima sa faimă, 
de țară a „aurului ro
șu" se datorează uria
șei centuri de cupru 
(„copperbelt"), lungă 
de 200 km și la/ă de 
100 km, care îacinge 
în nord pămîntul zam- 
bian. în prezent^ Zam
bia este al treilea pro
ducător mondral de 
cupru, exploatarea a- 
cestuia aducînd în vis- 
teria țării 95 Ia sută 
din valoarea exportu
rilor și aproximativ 
jumătate din produsul 
național brut. Valori
ficarea acestei însem
nate bogății în intere
sul poporului zambian 
nu a fost însă posibilă

decît dv/pă 24 octom
brie 19tf4, cînd, odată 
cu momentul istoric aJ 
proclamării indepen- 
denț«U țara a pornit 
cu hwtărire pe drumul 
dezvoltării de sine 
stătătoare. în anii ce 
au trecut de atunci, e- 
conomia zambiană a 
cunoscut o dezvoltare 
continuă, pe multiple 
plauuri. Impunindu-și 
suveranitatea asupra 
resurselor sale natu
rale, în vara anului 
1969 fînărul stat zam
bian a preluat 51 la 
sută din acțiunile com
paniilor „Roan Selec
tion Trust" și „Anglo- 
American Corpora
tion", creîndu-și astfel 
o bază materială im
portantă pentru acce
lerarea progresului e- 
conomic și social.

Consolidarea inde
pendenței economke 
implicînd o diversifi
care continuă a erii- 
nomiei, guvernul deț la 
Lusaka acordă o deo
sebită atenție acr/stei 
probleme. Deși indus
tria cupriferă este/pre- 
dominantă iar fforța 
de muncă ocupară în 
această ramură fee ri
dică la peste 250 000 
de persoane —? după 
revista JEUNE/AFRI- 
QUE — mondproduc- 
ția nu mai re/prezintă 
trăsătura distinctivă 
pentru Zamtyja. Veni
turile obținv/le de pe 
urma cuprului sint în-

dreptate spre dezvol
tarea a noi sectoare e- 
conomice. La Ndola, 
poarta copperbeltului, 
alături de întreprinde
rile de prelucrare a 
cuprului au apărut u- 
zine metalurgice, fa
brici chimice, de a- 
samblare a automobi
lelor, întreprinderi ale 
industriei alimentare. 
Noi apariții pe harta 
economică a țării sînt 
și fabrica de ciment 
de la Chilanga, cen
trul siderurgic de la

■ Kabwe, ca și fabrici
le de textile și îngră
șăminte de la Kafue.

O atenție crescîndă 
se acordă, de aseme
nea, agriculturii, sector 
în care lucrează 70 la 
sută din cei peste 4 
milioane de locuitori. 
Cel de-al doilea plan 
de dezvoltare econo
mică a țării (1972— 
1976) prevede impor
tante transformări in 
agricultură. Proiectul 
guvernamental 
de creare a unei re
țele de cooperative în 
zone speciale, denumi
te „ale dezvoltării in
tensive", urmărește, în 
primul rînd, extinde
rea rapidă a culturilor 
alimentare necesare 
consumului intern și 
a celor reclamate de 
industria ușoară aflată 
în plină dezvoltare.

O asemenea diversi
ficare a economiei ce
re cadre bine pregăti
te. De aici importanța

acordată învățămîntu- 
lui. în prezent, învă- 
țămîntul primar din 
Zambia este obligato
riu și gratuit. Numă
rul școlilor secundare 
a crescut foarte mult, 
iar în capitala țării — 
orașul Lusaka — a 
luat ființă o universi
tate cu 14 facultăți, pe 
porțile căreia intră în 
fiecare an 300 de vii
toare cadre cu pregă
tire superioară. în
tr-un răstimp nu prea 
mare, sumele alocate 
de stat pentru educa
ția publică au fost 
sporite de peste patru 
ori.

Prefacerile înnoitoa
re care au loc în Zam
bia sînt urmărite cu 
interes și bucurie de 
poporul român. Cu 
toate că le despart 
mari distanțe geogra
fice, România și Zam
bia, animate de senti
mente de stimă și res
pect reciproc, dezvoltă 
reiații de prietenie și 
cooperare pe multiple 
planuri. In cronica a- 
cestor relații, dialogul 
româno-zambian la ni
vel înalt desfășurat la 
București și Lusaka a 
deschis o pagină nouă, 
reliefînd amplele po
sibilități pentru extin
derea și adîncîrea co
laborării reciproc a- 
vantajoase între cele 
două țări și popoare.

D. IOVANEL

• CU PRILEJUL Zilei Arma
tei Republicii Socialiste Româ
nia, atașatul militar aero și na
val al țării noastre în Uniunea 
Sovietică, general-maior Gheor
ghe Dinculescu, a oferit, la 23 
octombrie, un cocteil in saloane
le Ambasadei române din 
Moscova.

Au participat mareșalul Uniu
nii Sovietice I. I. lakubov'ski, 
prim-locțiitor dl ministrului apă
rării al U.R.S.S., general de 
armată A.A. Epișev, șeful Di
recției Politice Superioare a Ar
matei Sovietice și a Flotei Ma
ritime Militare, locțiitori ai mi
nistrului apărării, mareșali 
generali, funcționari 
din M.A.E. al U.R.S.S.

• AMBASADORUL 
NIEI la ' ~ 
nă cu 
aero al 
Ungară, 
coroană 
mintele eroilor români din cirțti- 
tirul Rakosliget, din Budapesta, 
cinstind memoria celor peste 
42 000 de ostași și ofițeri români 
care și-au jertfit viața pentru 
eliberarea Ungariei de sub domi
nația fascistă.

în aceeași zi. la Casa centra
lă a armatei din Budapesta a 
fost inaugurată o expoziție de 
fotografii, infățișînd aspecte 
din viața și activitatea militari
lor forțelor armate ale României.

La ambasadele țării noastre 
din Praga, Budapesta și Sofia, 
atașații militari ai țării noastre 
au oferit cite un cocteil.

La Belgrad. Atena. Buda
pesta și Ankara, au fost organi
zate gale de filme infățișînd con
tribuția armatei române la 
războiul antihitlerist, aspecte din 
viața și activitatea prezentă a 
militarilor români.

fi
superiori

jROMA- 
împreu- 

și
Budapesta, 

atașatul militar 
țării noastre în R. P. 
au depus, joi, o 
de flori la mor-

• IN CAPITALA R. D. VIET- 
NAM s-a deschis, miercuri, sub 
auspiciile Comitetului pentru 
Relații Culturale cu Străinăta
tea, o expoziție de grafică româ
nească contemporană. Expoziția
— prima manifestare de acest 
gen organizată în R. D. Vietnam
— prezintă 63 lucrări executate 
de peste 30 artiști plastici.

• CU PRILEJUL Anului in
ternațional al femeii, Televiziu
nea italiană a prezentat o emi
siune consacrată țării noastre, ai 
cărei realizatori sint cunoscuții 
cineaști Carlo Lizzani și Clau
dio Nasso.
Printre imaginile sugestive des
pre construirea unei Românii 
moderne prin munca și puterea 
de dăruire a oamenilor ei se 
detașează noul destin al femeii, 
constructor activ al societății, 
beneficiar plenar al unor condi
ții care i-au redat întreaga dem
nitate.

noma
MUȘCHETARUL ROMAN: Pa

tria (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; • 
18,30; 20,45); București (orele 8,45;,. 
11; 13,15; 16,15; 18,30; 20,30); Fero-/ 
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18/ 
20); Melodia ’(orele 9; 11,15; 13,3'/; 
16; 18,15; 20,30). /

UNDE ESTE COMPANIA A 7-zA: 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,75) ț 
Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45; iq;i5; 
18,30; 20,45); Capitol (orele 0,30; 
11.45; 14; 16; 18,15; 20.30). I

DESPRE VITEA, MAȘA ȘT. IN
FANTERIA MARINA: Doina /(ore
le 13,30; 15,45). La orele 9.45; Hi,30; 
17,45; 19,45 — program de c/esene 
animate. .

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUI: Luceafărul (ore
le 9,30; 12,30: 16; 19,30); /Festival 
(orele 9,30; 12,30; 16; 19,3(7).

CANTEMIR: Grivița .((orele 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,3<â); Tomis 
(orele 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15); Flamura (orele/ 9; 11,15; 
13.30: 15,45; 18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY: Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20.30); Excelsior (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30) ;>Glo-ria (ore
le 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

ELIXIRUL TINEREȚII.: Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;

20,30); Cotrocenî (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20).

FERMA LUI CAMERON: Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Floreasca (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,15).

MOSCOVA — CASIOPEEA: Da- 
ciâ (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

'RĂTĂCIRE: Drumul Sării (orele 
16; 18; 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADlN- 
CIME: Timpuri Noi (orele 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT: Bucegi (orele 15,45; 18;
20.15) . A

TA TAL RISIPITOR: Unirea «F 
rele 16; 18; 20).

INFRÎNGEREA LUI L. WIL- 
KISON: Lira (orele 15.30; 18;
20.15) ; Flacăra (orele 18; 20,15).

URME FIERBINȚI: Flacăra (ora
15.30) .

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA: Ferentari (orele 15,30; 19).

CALVARUL UNEI FEMEI: Giu
lești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

EVADAREA: Pacea (orele 16; 18; 
20).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD: Volga (orele 9,30; 12,30; 
16; 19,15); Miorița (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

PE AICI NU SE TRECE: Rahova 
(orele 10: 15,45: 19).

noaptea ARTIFICIILOR: Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20).

PICIUL — TRlNTORH: Viitorul 
(orele 16; 18: 20).

DOMNIȘOARA ROBINSON: Pro
gresul (orele 16; 18; 20).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE: 
Munca (orele 16; 18; 20).

ALO. TAXI!: Crîngași (ora 17). 
PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 

ARMĂ: Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

HYPERION: Vitan (orele 15,30; 
18; 20).

DELICT DIN DRAGOSTE: Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

PROGRAMUL 1
16,00 Emisiune în limba germa

nă. 17,15 Muzică populară.

In jurul orei 17,30 trans
misie directă de la Palatul 
Republicii a ceremoniei sem
nării documentelor oficiale 
româno-pakistaneze.

18,00 Teleșcoală. 18,30 Box — se
mifinalele campionatelor naționa
le. Transmisie directă dfe la Pala
tul Sporturilor și Culturii. 19,15 
Tragerea loto. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal.' 20,00 Festivalul 
cîntecului pentru tineret și stu- 
denți. Transmisiune directă din 
Studioul de concerte al Radiotele- 
viziunii. Seară dedicată cîntecului 
patriotic și marșului pentru tine
ret. 21,05 Film artistic: „Un stri
găt în singurătate" — Premieră pe 
țară. în distribuție: George Ken
nedy, Joanna Pettelt, Lee H. Mont
gomery. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 17,05 Biblioteca pen

tru toți : „Miorița". 18,00 Muzică 
populară. 18,10 Vîrstele peliculei. 
19,00 Amintiri despre un mare ac
tor: C. I. Nottara. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Viata 
economică a Capitalei. 20,20 Ope
ra „Năpasta" — după piesa lui
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• LA BIBLIOTECA ROMANA 
din New York a avut loc ver
nisajul unei expoziții cuprinzind 
desene realizate de elevi din o- 
rașul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

* • AFLAT INTR-UN TURNEU 
în Belgia, cvartetul „Academica" 
a susținut un concert la Muzeul 
regal de arte frumoase din Bru
xelles. Concertul a fost inclus 
în prestigiosul ciclu de manifes
tări muzicale „Concerts de 
Midi", aflat sub înaltul patronaj 
al reginei Fabiola.

Tinerii interpreți români Ma
riana Sirbu-Dăncilă, Ruxandra 
Colan, Constantin Zanidache și 
Mihai Dăncilă-Sîrbu, au fost în
delung. aplaudați, oferind publi
cului o dovadă a calității artei 
interpretative a școlii muzicale 
românești contemporane.

I. L. Caragiale. Muzica și libretul: 
Sabin Drăgoi. Interpretează an
samblul Teatrului muzical din 
Brașov. ,21,55 Drumul lemnului — 
documentar despre industria lem
nului în țara noastră.

Opera Română: HAMLET — ora 
19; Teatrul de Operetă: VOIEVO
DUL ȚIGANILOR — ora 19,30; 
Teatrul Național (Sala Mare): 
DANTON — ora 19,30; (Sala Mică): 
COMOARA DIN DEAL — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu): CHIȚIMIA— 
ora 19,3Q; (Sala Studio): ELISA- 
BETA I — ora 19.30; Teatrul de 
Comedie: VOLPONE — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru): ULTIMA CURSA — ora 
19,30: (Sala Studio): PATRU la
crimi — ora 19;. Teatrul Mic: 
DUPĂ CĂDERE - ora 19,30 ; Tea
trul Giulești : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19,30 J 
Teatrul „Țăndărică" (La Tehnic- 
club Str. Știrbei Vodă nr. 213) : 
TIGRIȘORUL PETRE — ora 10 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
FLACĂRA LUI AUGUST — ora 
19,30 ; Circul „București" : CIR
CUL MARE DIN VARȘOVIA — 
ora 19,30.
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