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NICOLAE CEAUȘESCU
@ Ambasadorul Republicii Austria
In ziua de 24 octombrie, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la palatul 
Consiliului de Stat, pe dr. Franz 
Wunderbaldinger. care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republi
cii Austria în țara noastră.

In cadrul solemnității de pre
zentare a scrisorilor de acredi
tare au luat cuvîntul dr. Franz 
Wunderbaldinger și președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire 
prietenească și cordială cu am

basadorul Republicii Austria; 
dr. Franz Wunderbaldinger.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat tovarășii George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, și Silviu Curticeanu, se
cretar prezidențial și al Consi
liului de Stat.

Un moment de seamă în dezvoltarea relațiilor de colaborare

și prietenie între cele două țări și popoare

CEREMONIA SEMNĂRII DOCUMENTELOR
OFICIALE ROMĂNO-PAKISTANEZE

• Deputatul american Charles Vanik

Vineri. 24 octombrie, a avut 
loc, la Palatul Republicii, cere
monia semnării documentelor 
oficiale româno-pakistaneze.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Partidului 
Poporului din Pakistan, primul 
ministru al Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
au semnat Comunicatul comun 
cu privire la vizita oficială de 
prietenie a premierului pakista
nez în România, document care 
reflectă dorința celor două state 
$i popoare de a intensifica le
găturile lor de prietenie pe mul
tiple planuri, de a-și aduce con
tribuția pe plan internațional la 
soluționarea marilor probleme 
contemporane. în folosul cauzei 
păcii și securității în lume.

în prezența șefului statului 
român, a avut loc, în continua
re, semnarea de către primul 
ministru al Cuvernului Repu
blicii Socialiste România. Manea 
Mănescu. și primul Țhinistru al 
Republicii Islamice * Pakistan, 
Zulfikar Aii Bhutto, a Acordu
lui între guvernele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Islamice Pakistan privind coo
perarea in domeniul științei și 
tehnologiei.

în cursul ceremoniei au mai 
fost semnate: un Aide-memoire 
privind cooperarea economică și 
schimburile comerciale — de că
tre Ion Pățan, viceprim-minis
tru și ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice 
internaționale, și Rafi Raza, mi
nistrul producției; Acordul în-
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Astăzi, în jurul orei 10,00, 
posturile noastre de radio si 
televiziune vor transmite, di
rect, ceremonia plecării pre- 
ședintelui Partidului Poporu
lui din Pakistan, prim-minis- 
tru al Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
care, la invitația secretarului 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
precum și a primului minis
tru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, Manea 
Mănescu, a efectuat, îm
preună cu doamna Nusrat 
Bhutto, o vizită oficială, de 
prietenie în țara noastră.

în intimpinm Congresului alX-lea al U.T.C. și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.

Angajamentele asumate, 
îndeplinite în întregime

Cuvîntul președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntul premierului
ZULFIKAR ALI BHUTTO

Domnule prim-ministru,

Vizita dumneavoastră în 
România — deși scurtă — se 
încheie cu rezultate deosebit de 
bune. Ca rezultat al convorbiri
lor, al activității miniștrilor și 
specialiștilor din cele două țări 
s-au pus Ia punct unele acor
duri și înțelegeri cu privire la 
colaborarea dintre cele două 
țări.

Prin semnarea lor se dă o ba
ză juridică trainică pentru ac
tivitatea vuitoare de extindere a 
colaborării economice, tehnico- 
științifice și în alte domenii din
tre ,cele două țări.

Am semnat, de asemenea, îm
preună, Comunicatul cu privire 
la concluziile convorbirilor noas
tre atît în legătură cu colabora
rea bilaterală cît și cu privire 
la o serie de probleme ale vieții 
contemporane internaționale. 

Este adevărat că relațiile noas
tre s-au dezvoltat în bune con
diții, că reprezentanții celor 
două guverne au conlucrat activ 
în diferite organisme interna
ționale, în solutionarea diverse
lor probleme complexe. Avem 
în această privință o serie de 
documente anterioare, o Decla
rație solemnă care au orientat 
activitatea noastră.

Comunicatul confirmă juste
țea celor cuprinse în Declarație, 
în alte documente și afirmă vo
ința comună de a extinde și în 
viitor colaborarea în toate do
meniile de activitate. Iată de 
ce aș dori să exprim satisfacția 
guvernului și poporului român, 
a mea personal pentru rezulta
tul convorbirilor și al vizitei

(Continuare în pag. a 111-a)

Domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu,

Domnule prim-ministru Ma
nea Mănescu,

Distinși prieteni,

Este o ocazie fericită pentru 
noi deoarece am încheiat acor
duri importante, în conformitate 
cu acel acord fundamental pe 
care l-am realizat in urmă cu 
doi ani, cu prilejul vizitei dum
neavoastră, domnule președinte, 
în țara noastră.

în aceste documente am ră
mas sincer fideli atît pe plan 
politic, cît și pe plan economic 
sau tehnico-științific, cadrului 
de bază al documentului pe ca
re l-am semnat acum doi ani.

Această ceremonie ne dă pe 
deplin satisfacția — și avem 
toate motivele să fim satisfă- 
cuți — față de rezultatele pal

pabile pe care le-am obținut în 
cursul șederii în frumoasa dum
neavoastră țară, în capitala ță
rii dumneavoastră.

Am remarcat, iar această re
marcă mi-a fost confirmată de 
miniștrii și înalții funcționari 
care m-au însoțit în vizită, că, 
începînd de la înaltul dumnea
voastră nivel, domnule președin
te, și apoi din partea primului 
ministru și a tuturor miniștri
lor și funcționarilor de stat din 
țara dumneavoastră, s-a dovedit 
un spirit de colaborare și înțe
legere. Astfel am putut încheia 
într-un timp scurt, de numai 
două zile, aceste documente de
osebit de importante.

Conducînd poporul dumnea
voastră spre glorie și spre 
succese importante în toate do-
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Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a primit, vi
neri, pe Charles Vanik, deputat 
democrat din partea statului 
Ohio, membru al Comisiei pen
tru căi și mijloace a Camerei 
Reprezentanților din S.U.A.. ca
re face o vizită în țara noastră.

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

Oaspetele a mulțumit pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
pentru onoarea de a-1 fi primit,

BILANȚUL HĂRNICIEI DE PE CÎMPIILE 
Șl DEALURILE PATRIEI

DRUMURI 
CU AUR 

DE GRÎU
SI PORUMB
9
Circulă o vorbă mai nouă in 

această parte de țară, cum că 
Bărăganul ar fi un meleag in 
care drumurile sînt asfaltate cu 
porumb ; Dunărea însăși, în tre
cerea ei pe lingă acest pămint 
curat și sănătos ca pămintul de 
flori, își limpezește solzii lichizi 
între două zbateri de lună în
tomnată, în această ușor, dar tot 
pe-atît de greu de definit cu
loare. Este, desigur, o metaforă 
— și nu doar o metaf.org. : o rea
litate ridicată prin însăși dem
nitatea sa la sublim. Un astfel 
de drum, al porumbului, trece 
și prin comuna Furculești din 
Teleorman. Un drum înnobilat 
toamnă de toamnă prin aurul 
de înalte carate al recoltei, prin 
sudoarea și chipul celor ce tru
desc aici, păstrat efigie pe fie
care boabă de aur.

ION ANDREIȚA
(Continuare in pag. a IV-a) 

I CUVIMT CĂTRE

„Măsura omului 

e munca^
Am crezut dintotdeauna că măsura omului e 

munca. Iar semnele ei, statui ale omului stră- 
juind cu modestie, în nobilă tăcere, viața. Sînt 
multe feluri de a munci, de a clădi. Dintre 
toate am admirat felul încet de a munci. Felul 
liniștit, felul constant, credincios primei încercări. 
Ceea ce spun n-are a da seamă acelor de 
ornic. Pulsul fiecăruia, pulsul nevoilor obștești, 
le poate roti într-o altfel și mereu altfel de iu
țeală. Un om poate începe multe dar sfîrși pu
ține. Un om poate isprăvi o lucrare opintit, în- 
chizînd în strădania sa alte zece, pentru ca 
mai apoi sâ se învîrtească în jurul ei toată viața. 
Bun înțeles, lucrînd. Am admirat însă munca să- 
vîrșitâ într-un pas egal, crescută calm și puter
nic din propria substanța asemenea arborilor. A- 
semenea construcțiilor perfecte, ridicate parca de 
sinea lor și vegheate numai de rațiunea umana. 
Deci, munca care se pare a fi simplă, a fi 
pentru unii nemuncă ; munca firească, la a câ-

de ION JALEA
rei încheiere, într-o generație sau în trei, ni se 
dezvăluie uimirii noastre trăinicia și monumen
talitatea ei. M-am apropiat cu sfiala, cu res
pect, de orele muncii nemuncite cu brațul, de 
zăbava în care gîndul desenează astăzi în gol 
ceea ce va pipăi mîna, mîine. De orele „trîn- 
dăviei”, în limbajul trîndaviior, ori în limbajul 
celor ce asudă pe ceață, al celor ce nu disting 
mai departe de buricele degetelor, ce nu înțe
leg măreția și frumusețea lucrării la care desti
nul i-a angajat și asociat.

O singură idee, un singur gind aj'unge unei 
vieți întregi. Ajunge, dacă ideea e bună, e ge
neroasă, iar temelia, pusă încă din prima zi, 
solidă. Din aproape în aproape, construind rit
mic, în ritmul vieții, lăsînd, cînd puterile scad, 
locul altora, pe schelele unui edificiu mereu mai 
înalt, nesfîrșit, ca visurile noastre, ca seminția
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pentru posibilitatea oferită de a 
vizita România.

în cursul convorbirii s-a rele
vat cu satisfacție că relațiile 
dintre România și S.U.A. cu
nosc o evoluție favorabilă, me
reu ascendentă, subliniindu-se 
că un rol hotărîtor în această 
privință l-au avut contactele la 
cel mai înalt nivel, din ultimii 
ani, de la București și Washing
ton. A fost evocată, în context, 
însemnătatea deosebită a recen
telor întîlniri și convorbiri din
tre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Gerald Ford, a înțelegerilor 
stabilite cu aceste prilejuri.

Pe ogoarele țării, mecanizatori și cooperatori grăbesc ora finală 
a semănatului — lucrările de calitate ale acestei toamne, asigu- 

rind o bază trainică viitoarei recolte de grîu.

Schimbul de vederi a eviden
țiat interesul comun pentru in
tensificarea și diversificarea re
lațiilor politice, economice, teh- 
nico-științifice. • culturale, ca și 
în alte domenii, dintre România 
și S.U.A. A fost reliefat aportul 
forurilor supreme legislative ale 
celor două țări, al parlamentari
lor români și americani la strîn- 
gerea legăturilor de prietenie și 
conlucrare multilaterală dintre 
statele și popoarele noastre.

întrevederea a decuri într-o 
atmosferă cordială.

Foto : GH. CUCU

ȘTAFETA MUNCII IN CIFRE Șl FAPTE

SEMNĂTURI DE PRESTIGIU
ÎN CRONICA ÎNTRECERII

AZI, JUDEȚUL 
SĂLAJ

cîteva din obiectivele ce pot fi 
regăsite în valorile de ansamblu: 
3 400 tone deșeuri metalice co
lectate ; 15 000 hectare de pășuni 
întreținute ; 885 hectare împă
durite etc. • Cursurile de cali
ficare și de ridicare a califică
rii au antrenat în desfășurarea 

lor peste 10 000 
de tineri. ® 
Campaniile a- 
gricole ale aces
tui an au înre
gistrat și ele o

largă participare a tineretu
lui : peste 15 000 de tineri 
au fost prezenți pe șanti
erele recoltei, iar aproa
pe 200 de echipe au lucrat pe 
combine, Ia recoltatul și trans
portul cerealelor • Știți ciți 
elevi ai județului au participat 
în acest an Ia diverse concursuri 
pe obiecte sau dc creație tehni-

M. DUMITRU
(Continuare în pag. a 11-a)

• Numai două cifre dacă ana
lizăm și este suficient pentru a 
ne da seama de ritmul de creș
tere a tineretului muncitoresc in 
întreprinderile județului : de Ia 
19 Ia sută în 1972 la 35 la sută 
în acest an. • In ce ritm va 
crește același indicator în ur
mătorul cinci
nal este ușor 
să ne dăm sea
ma dacă menți
onăm că pînă 
în 1980 numărul
locurilor de muncă va spori cu 
încă 28 000. Una din acțiunile de 
prestigiu pe care și-a pus sem
nătura tineretul Sălajului este 
îndeplinirea planului anual de 
muncă patriotică cu patru luni 
mai devreme. • Valoarea lu
crărilor finanțate realizate în 
acest an se ridică la 650 000 Iei, 
de trei ori mai mult decît în 
1973, iar cea a lucrărilor nefi- 
nanțate la 26 500 000 Iei. • Iată

Șantierul naval Constanța
Foto : O. PLEC AN
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în prima școala în care am intrat în 
ultimele zece zile, Liceul nr. 1 din Vaslui, 
am întrebat-o pe tovarășa directoare daco 
în procesul de educație fac apel la tehnica 
testelor și a fișelor psiho-pedagogice. Da, 
mi-a răspuns dînsa. Dar de folosit, folo
sesc ? Da, am primit, din nou, explicația. 
Obligat să completeze o fișă și s-o reia pe
riodic, cadrul didactic este determinat să 
se concentreze ceva mai mult 
asupra celui educat, sâ-l ob
serve mai atent, să intervină 
mai des în dificilul proces al 
formării personalității elevului.

Nu mi-a scăpat, desigur, 
expresia „ceva mai mult".

Este de la sine înțeles ce 
spune acest ceva mai mult : 
faptul că educatorul nostru 
(și aici nu mă refer doar 
la cel din amintitul județ) fusese învățat 
sâ privească mai mult globalist .„clasa”, 
câ îi scăpa deseori individualitatea, 
dar în același timp câ nici acum 
concentrarea aceea, atît de necesară, 
asupra subiectului de transformat prin edu
cație, nu este prea aproape de cît și cum 
ne trebuie ea sâ fie. începutul este însă, ca 
întotdeauna, dătător de speranțe și cele 
cîteva dosare selecționate de conducătoa
rea școlii, pe care le-am văzut, aprind steîe 
unei luminoase încrederi. Mai întîi, copiii 
sînt determinați să reflecteze la ei înșiși. Un 
test șapirografiat le pune în față cincizeci 
de întrebări esențiale pentru ei, de la apre

cierea propriei capacități de memorare pînă 
la opțiunea profesională propriu-zisă, de la 
stabilirea propriului caracter pînă la rela
țiile cu ceilalți, sau conturarea idealului de 
viață. Și asta încă din anul I. Și mai in
teresant mi se pare însă faptul că, odată 
început cu acest test, încet-încet drumul 
fiecărui elev pare să fie însoțit de o „fișă 
de calitate” ce se tot amplifică : la aspirații

CEVA MAI MULT
de Eugen Florescu

și autocaracterizări se adaugă notele, din 
note reies performanțele, încep să se sta
bilească aptitudinile, rezultă ușor concor
danțele (sau neconcordanțele) cu premisa 
aspirațiilor. Adevărate fronturi ale bătăliei 
prind să se deschidă și este pasionant sâ 
vezi ce fine mecanisme îi trebuie dască
lului ca să pătrundă prin zecile feluri de 
ferecaturi, care desemnează personalitatea 
adolescentină.

Sînt elevi în cazul cărora totul pare că 
urmează o linie dreaptă. Intre aspirația pă
rinților vizavi de viitorul copilului și aspirația 
acestuia, semnul egal. între aspirația ele
vului și aptitudini, semnul egal. între aspi

rații, aptitudini, capacitate de urmărire șî 
efort, semnul egal. Perfect. Doar, într-o 
mică rubrică, o mărturisire care pulsează ca 
un bec semnalizator. Ai prieteni ? întreabă 
rubrica. N-am nici unul, vine un răspuns. 
Un clopot mare și foarte puternic trebuie 
să răsune pentru educator. O încercare de 
explicație o descoperi într-o altă fișă, a 
unui coleg. La întrebarea : „Dacă ar fi să 

alcătuiești o echipă, pentru o 
lucrare comună, pe cine n-ăi 
alege dintre colegi ?", este 
citat tocmai băiatul fără 
prieteni. De ce ? Fiindcă dă 
semne de egoism, chiar în 
buna lui învățătură. Deci, o 
pistă. Dar e singura ? Și cum 
pornești spre a învinge ?

In cazul unei eleve m-a 
frapat un cuvînt: „O dispre

țuiesc pe colega mea X...”, scrie ea. 
Dispreț ? Față de un coleg, și încă la 
16 ani ? Nu este de intervenit aici ?

Caracteristice sînt, în unele cazuri, iluziile. 
„Solicit înscrierea la secția reală", scrie o 
elevă (de comun acord cu părinții). Dar iată 
media generală : 6 ! Și iată caracterizarea 
profesorilor : „Depune efort intelectual în 
pregătire, dar cu eficiență redusă. Intîmpină 
reale dificultăți în pregătirea temelor la 
matematică, fizică și chimie, neavînd for
mate deprinderi de calcul, logică matema
tică și exercițiu în rezolvarea problemelor. 
Are o capacitate redusă de asimilare”. To-

(Continuare în pag. a V-a)
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Pregătirea profesională 
la nivelul exigenței 

producției
Pornind de la o profundă și 

exigentă analiză a modului în 
care tineretul, organele și orga
nizațiile U.T.C. și-au manifes
tat rolul activ in îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen, 
Conferința organizației județe
ne Caraș-Severin a U.T.C. și-a 
propus și a reușit, de aseme
nea, să evidențieze direcțiile și 
modalitățile de acțiune a orga
nizațiilor de tineret capabile să 
dea amploare și consistență 
participării uteciștilor la înfăp
tuirea obiective' >r trasate de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
Relevînd succesele remarcabile 
obținute de tinerii din unitățile 
industriale, de construcții, tran
sporturi agricole în depășirea 
sarcinilor de plan, creșterea pro
ductivității muncii, gospodărirea 
judicioasă a materiilor prime, 
materialelor, energiei și com
bustibilului, darea de seamă a 
prezentat sintetic experiența 
bogată acumulată de organiza
țiile U.T.C. în educarea prin 
muncă și pentru muncă a tine
retului. Este o experiență care 
se cere extinsă și îmbogățită 
CU noi acțiuni și inițiative im
puse cu necesitate de mobiliza
toarele sarcini de perspectivă. 
Pe parcursul dezbaterilor s-a

Atitudine critică si
7

autocritică, intransigență 
revoluționară

*9

MEHEDINȚI
Conferința organizației jude

țene Mehedinți a U.T.C. a avut 
loc la numai 25 de zile după ce 
oamenii muncii din această parte 
a țării au raportat conducerii de 
partid, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îndeplinirea integrală 
a sarcinilor actualului cincinal, 
fapt care creează premisele 
realizării pînă la sfîrșitul anului 
a unei producții industriale su
plimentare în valoare de 1.6 
milțarde lei. Cu legitimă mîndrie 
s-a Subliniat că acest rezultat de 
prestigiu încorporează firesc și 
energia, uteciștilor, a întregului 
tinerei mehedințean care, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, au muncit cu 
abnegație pentru înfăptuirea 
sarcinilor economice și sociale 
ce au stat în fața județului.

Darea de seamă a evidențiat, 
mai întîi, succesele importante 
obținute de tineri în diferite do
menii de activitate. Astfel, în
trecerea utecistă „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen" a 
antrenat peste 25 000 tineri din. 
industrie și agricultură. In a- 
ceeași perioadă, aproape 35 la

Prestigioasele realizări 
ale prezentului - temelie 

a proiectelor de viitor
SUCEAVA

Este un temei de deosebită 
mîndrie pentru toți sucevenii 
— s-a afirmat încă de la începu
tul lucrărilor conferinței — că a- 
ceste legendare meleaguri au cu
noscut și în cincinalul pe care-1 
încheiem acum o dezvoltare ac
centuată, îmbrățișînd toate do
meniile. Noul și modernul și-au 
pus puternic amprenta în fie
care obiectiv economic, în 
existența de zi cu zi a oameni
lor. Acest străvechi plai româ
nesc, asemenea tuturor zonelor 
patriei noastre, a parcurs în pe
rioada 1970—1975 o nouă etapă 
a tinereții sale socialiste.

Elocventă concretizare a aces
tei cuprinzătoare metafore a 
prezentului și viitorului suce
vean este onorarea, de către oa- 

- menii muncii din județ, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, a angajamen
tului asumat în fața conducerii 
de partid și de stat, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu : îndepli
nirea, înainte de termen, a cin
cinalului.

Așa cum s-a reliefat și în da
rea de seamă, prezentată in

în. toate aceste 
realizări se află

conferință, 
prestigioase
încorporată organic și munca 
Bvîntată a celor 13 mii de ti

CARAȘ SEVERIN^^B
conturat cu pregnanță ideea că 
realizarea integrală a volumu
lui mare de investiții, a crește
rilor de producție prevăzute 
pentru viitorul cincinal presu
pune o preocupare insistentă a 
organizațiilor U.T.C. pentru re
crutarea și pregătirea temeinică 
a forței de muncă, pentru for
marea multilaterală a tinerei 
generații. Felicitîndu-i cu căl
dură pe tineri pentru realizări
le bune de pînă acum, tovarășul 
Trandafir Cocîrlă. prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Caraș-Severin al P.C.R., a ară
tat în cuvîntul rostit de la tri
buna conferinței că volumul in
vestițiilor ce revin județului în 
cincinalul viitor este de aproa
pe 3 ori mai mare decît în cin
cinalul actual, creîndu-se ast
fel numai în industrie, noi și 
noi locuri de muncă. Sub
liniind că aceasta presupune o 
muncă mai intensă, mai efici
entă din partea organizațiilor 
U.T.C. pentru antrenarea tine
rilor la înfăptuirea acestor sar
cini, primul secretar al Comite
tului județean Caraș-Severin al 
P.C.R. a spus : „în perioada 
următoare, prima și cea mai 
importantă sarcină pentru or
ganizațiile U.T.C. este pregăti
rea și perfecționarea profesio

sută dintre tinerii din întreprin
deri industriale, din transporturi, 
de pe șantierele de construcții, 
din comerț și cooperație au fost 
declarați evidențiați în produc
ție, iar peste 1 200 dintre ei, 
fruntași în muncă.

Sînt succese incontestabile, pe 
care conferința le-a situat la 
locul cuvenit în analiza com
plexă, multilaterală. întreprinsă 
asupra activității politico-educa
tive desfășurate de organizațiile 
U.T.C. Dar nu este mai puțin 
adevărat că tot la fel de evi
dente sînt și unele lipsuri care 
s-au manifestat în munca orga
nelor și organizațiilor U.T.C. din 
județ. Arătînd că mai sînt tineri 
care nu-și realizează exemplar 
sarcinile profesionale, că nu dau 
lucrări de bună calitate, nu fo
losesc integral capacitățile de 
producție și fondul de timp, to
varășul Ilie Matei, secretar al 
comitetului județean de partid, 
atrăgea atenția asupra necesită
ții adoptării măsurilor pentru 
eliminarea acestor lipsuri, pen
tru stabilirea direcțiilor de pers
pectivă pe care organizația 

neri suceveni mobilizați de or
ganele și organizațiile U.T.C. 
sub semnul întrecerii uteciste. 
Cîteva cifre vorbesc elocvent 
și ferm despre înalta tempera
tură spirituală a muncii și dă
ruirii tinerești, a abnegației cu 
care tineretul din județul Su
ceava contribuie la înfăptuirea 
mobilizatoarelor obiective tra
sate de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Astfel, grație unor inițiative 
de largă audiență în rîndul ti
neretului, cum ar fi : „Eu pro
duc, eu controlez, eu răspund" ; 
„Fiecare tînăr, un vrednic gos
podar" ; „Utilajele folosite la 
capacitatea maximă" organiza
țiile U.T.C. de la întreprinderea 
„Zimbrul" Suceava, U.C.R.U.P.S. 
— Vatra Dornei, C.C.M. — Su
ceava, Exploatarea minieră Va
tra Dornei, I.U.P.S. — Suceava, 
I.P.L. Rădăuți și-au adus con
tribuția la obținerea în cursul 
acestui an a unor economii de 
materii prime, combustibil și e- 
lectricitate în valoare de peste 
10 milioane lei. La rîndul lor, 
tinerii din agricultură s-au a- 
flat în primele rînduri ale înde
plinirii sarcinilor de dezvoltare 
a zootehniei și creșterea pro
ducției de lapte, a producției de 
cartofi. 

nală a tineretului. în fiecare 
întreprindere, organizația U.T.C. 
trebuie să acționeze mai mult 
pentru creșterea conștiinței pro
fesionale a tiperilor, să anali
zeze sistematic modul de com» 
portare al uteciștilor în muncă, 
în societate. în același timp 
trebuie să acționăm cu mai 
multă insistență pentru sădirea 
în conștiința tinerilor a dragos
tei de muncă, pentru a-i de
prinde pe tineri să-și mobilize
ze toate forțele pentru asigura
rea bunului mers al producției".

Participanții la dezbateri au 
scos în evidență experiența 
bună obținută de marile între
prinderi din județ în recruta
rea, pregătirea și integrarea în 
producție a forței de muncă, 
au relevat neajunsurile ce mai 
persistă în acest domeniu, ară- 
tînd, de fiecare dată, cum pot 
fi înlăturate. în perioada urmă
toare vor căpăta o mai mare 
amploare cursurile de calificare 
organizate de U.T.C., va crește 
numărul tinerilor cuprinși în 
concursurile pe meserii, se va 
acorda o mai mare importanță 
demonstrațiilor practice și par
ticipării nemijlocite a tinerilor, 
pe șantierele de investiții, la 
montarea utilajelor și instala
țiilor unde urmează să lucreze 
ca muncitori.

în încheierea lucrărilor, dele
gații la conferință au adresat 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă în care se spune: „Puter
nic mobilizați de înaltul exemplu 
al comuniștilor, de abnegația 
cu care se dăruiesc propășirii 
patriei, de obiectivele fără pre
cedent ale noii etape pe care o 
făurim, tinerii din județul Ca
raș-Severin vor milita consec
vent pentru înfăptuirea mărețe
lor idealuri ale socialismului și 
comunismului. Vom învăța și 
ne vom pregăti temeinic pen
tru muncă și viață, așezînd la 
temelia pregătirii noastre con
cepția revoluționară despre 
lume a partidului nostru".

IUSTIN MORARU

U.T.C. este chemată să le urme
ze în intensificarea eforturilor 
sale de traducere în viață a hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea al 
partidului, a Programului P.C.R.

în cuvîntul lor, ceilalți vorbi
tori. ilustrînd cu exemple con
crete neajunsurile existente, 
le-au dezbătut cu luciditate, in 
spirit critic și autocritic, cu in
transigență revoluționară, ex- 
primînd voința autodepășirii, 
hotărîrea de a întreprinde totul 
pentru a elimina asemenea lacu
ne din activitatea lor. a organe
lor și organizațiilor U.T.C.

Această concluzie este expri
mată, , sub forma unui angaja
ment solemn, în telegrama adre
sată C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în care 
se spune : „Sîntem pe deplin 
conștienți, mult iubite tovarășe 
secretar general, de neajunsurile 
care s-au manifestat în activi
tatea pe care am desfășurat-o (...) 
precum și de posibilitățile pe 
care le avem de a ne spori con
tribuția la îndeplinirea sarcinilor 
economico-sociale ale județului 
și a face ca fiecare tînăr să fie 
convins de necesitatea și impor
tanța participării sale la amplul 
proces de făurire a bunurilor 
materiale și spirituale ale socie
tății noastre. (...). Vom milita 
consecvent, cu elan tineresc și 
hotărîre, sub conducerea și în
drumarea organelor și organiza
țiilor de partid, pentru ca între
gul tineret mehedințean să se 
manifeste, să trăiască și să mun
cească în chip comunist, legîn- 
du-și numele și faptele de toate 
izbînzile ce se vor repurta în 
lupta pentru înfăptuirea magis
tralului Program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism".

A. ION

în acest cadru, sarcinile ma
jore de dezvoltare economico- 
socială a județului Suceava o- 
feră tinerei generații un cîmp 
larg. nemijlocit de afirmare. 
Toate acestea pun în fața 
organelor și organizațiilor 
U.T.C., implicit a Comitetului 
județean, sarcina de mare răs
pundere a mobilizării largi a 
tineretului la îndeplinirea exem
plară a obiectivelor noului plan 
cincinal, a creșterii și edu
cării tinerei generații sucevene 
în spiritul principiilor și nor
melor vieții și muncii comuniș
tilor, ale eticii și echității so
cialiste.

Telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de participanții la 
conferință dă expresie unui an
gajament unanim : „în lumina 
orientărilor fundamentale for
mulate în Programul Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, a indica
țiilor și îndemnului pe care 
dumneavoastră, mult iubite con
ducător, le-ați adresat în repe
tate rînduri tineretului țării, 
conferința a analizat cu exigen
ță și responsabilitate comunistă 
activitatea organelor și organi
zațiilor U.T.C. din județ, a sta
bilit obiective mobilizatoare pen
tru munca viitoare, exprimînd 
hotărîrea tineretului sucevean 
de a răspunde prin fapte grijii 
și dragostei părintești cu care 
partidul înconjoară tînăra gene
rație, de a se forma și afirma 
în spiritul principiilor și norme
lor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste, 
de a acționa pentru creșterea 
capacității politico-organizatori- 
ce a organizațiilor U.T.C., pen
tru sporirea rolului acestora în 
toate domeniile de activitate.

ANDREI IOANID

Afirmarea disciplinei și a 
răspunderii comuniste 

-----BESaH —
Darea de seamă prezentată 

delegaților la Conferința organi
zației județene Olt a U.T.C. re
leva un amănunt semnificativ și 
anume că despre activitatea ti
neretului din județ nu se poate 
vorbi decît în strinsă legătură 
cu transformările Înnoitoare în
făptuite în ultimii ani și pe a- 
ceste meleaguri ale țării. A fost 
ideea subliniată încă de la în
ceputul lucrărilor conferinței de 
tovarășul Constantin Sandu, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, care arăta în 
acest sens că numai în perioada 
actualului cincinal. în industria 
județului au fost create nu
meroase locuri de muncă, ocupa
te de tineri pregătiți in licee in
dustriale și școli profesionale, 
prin cursuri de scurtă durată sau 
ucenicie la locul de muncă. In 
prezent, în marea majoritate a 
colectivelor muncitorești virsta 
medie nu depășește 22 de ani.

în formarea acestui nou și pu
ternic detașament muncitoresc, 
înarmat cu o bună pregătire 
profesională și înaltă conștiință 
de clasă, un rol deosebit l-a a- 
vut, il are în continuare orga
nizația U.T.C., care, prin forme 
specifice de acțiune și interven
ție. s-a impus in viața și munca 
tineretului. în darea de seamă, 
în luările de cuvînt ale partici- 
panților la dezbateri s-au evi
dențiat inițiativele, experiența 
bună cîștigată și generalizată, a 
fost apreciat pozitiv modul in 
care organele și organizațiile 
U.T.C. au știut să-și orienteze 
activitatea în direcția educării 
prin muncă și pentru muncă a 
tuturor tinerilor, pentru creș
terea responsabilității fiecăruia 
față de îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor profesionale și întă
rirea disciplinei muncitorești.

In județul Olt se vor înălța 
noi obiective industriale moder
ne cu înalte tehnologii de fa
bricație. Pentru aceasta, s-a ară
tat în conferință, vor fi necesa
re, în continuare, sporirea preo
cupărilor pentru mobilizarea mai 
eficace a forței de muncă la în
făptuirea obiectivelor economi
co-sociale prevăzute în județ, 
ridicarea gradului calificării 
profesionale a tineretului. Or
ganelor și organizațiilor U.T.C.

Principalul atribut 
al perioadei următoare - 

calitatea activității
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Analizînd laturile complexe 
ale activității desfășurată în ul
tima perioadă, Conferința orga
nizației județene Timiș a U.T.C. 
s-a raportat în permanență la 
necesitatea înregistrării unei 
cote valorice superioare în toate 
domeniile muncii educative în 
rîndurile tineretului de pe aces
te meleaguri ale țării. Pornind 
de la realizările dobîndite în în
deplinirea sarcinilor economice, 
de la succesele înregistrate în 
valorificarea capacității de cu
prindere a tinerilor din in
dustrie, agricultură, comerț, 
cooperație, din școli la acțiunile 
inițiate de organizațiile U.T.C., 
de la ceea ce s-a dovedit a fi 
eficient in practica' formării 
unui profil politic și moral îna
intat al tinerilor, al modelării 
personalității acestora, în con
formitate cu normele muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, conferința a 
relevat în primul rînd prin con
ținutul dării de seamă resursele 
bogate existente în privința 
perfecționării continue a forme
lor, a căilor și metodelor spe
cifice menite să conducă la 
sporirea contribuției- întregului 
tineret din județ la înfăptuirea 
prevederilor Congresului al 
XI-lea al partidului, la trans
punerea concretă a Programului 
de făurire a-societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Ca un fapt pozitiv în acest 
sens, darea de seamă a mențio
nat, printre alte exemple, expe
riența dobîndită în direcția mo
bilizării tinerilor din unitățile 
industriale, din întreprinderile 
agricole de stat și coopera
tiste la înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor actualului cincinal, 
la obținerea unor recolte pe 
măsura posibilităților existente, 
a dotărilor tehnice asigurate, la 
pregătirea condițiilor organiza
torice pentru atingerea opera
tivă a parametrilor viitorului 
cincinal. S-a remarcat, în ace
lași timp, ca o premisă a res
pectării angajamentelor noi asu
mate necesitatea acordării unei 
griji mai mari pregătirii cadre
lor, ridicării generale a nivelu
lui profesional, a orizontului 
de cunoștințe teoretice și prac
tice, tehnice și științifice a ti
nerilor de toate categoriile. în 
acest sens, subliniind că în 1980 
volumul producției industriale 
globale a județului Timiș 
se va mări substanțial, to
varășul Gheorghe Tache, se
cretar al Comitetului județean 

le revin. în consecință, 
sarcini sporite. în această ordine 
de idei, lucrările conferinței, 
dezbaterile care au avut loc au 
scos în evidență căi și direcții 
prioritare de perfecționare a 
muncii de organizație, eforturile 
care trebuie depuse în direcția 
pregătirii, calificării și integrării 
socio-profesionale a tinerilor, 
educării lor prin muncă și pen
tru muncă. în spiritul disciplinei 
și răspunderii comuniste, al 
principiilor și normelor vieții și 
muncii comuniștilor. Am reținut, 
în acest sens, propunerile și an
gajamentele prezentate în confe
rință. Alături de programul de 
activități adoptat ele asigură 
cadrul plenar de acțiune com
plexă, vie. garanția unei activi
tăți mai susținute pentru reali
zarea de către tineri, la cote su
perioare de exigență și calitate, 
a înaltelor sarcini ce revin or
ganizațiilor U.T.C. în lumina 
istoricelor hotărîri ale Congresu
lui al XI-lea al partidului.

în încheierea lucrărilor confe
rinței, într-o atmosferă de vi
brant entuziasm și unanimă an
gajare comunistă a fost adoptat 
textul unei telegrame adresate 
C.C. a! P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
între altele se spune : „Delega
ții la Conferința organizației ju
dețene Olt a U.T.C. exprimă 
hotărîrea tuturor tinerilor de pe 
aceste meleaguri de a contribui 
activ la înfăptuirea integrală a 
sarcinilor economice, politice și 
educative și asigură Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, personal pe dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
simbol strălucit al luptătorului 
pentru fericirea poporului, mo
del de gîndire, voință și acțiune 
comunistă, prietenul și conducă
torul permanent al tinerei gene
rații, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a contribui cu 
forța brațelor și a minții noas
tre, cu entuziasmul și dăruirea 
care ne caracterizează la înde
plinirea mărețului program de 
dezvoltare și înflorire socialistă 
și comunistă a patriei".

ION andreițA

Timiș al P.C.R., a arătat parti- 
cipanților la conferință că un a- 
semenea obiectiv implică pentru 
întregul tineret din județ, pen
tru organizația sa revoluționară 
datoria imprimării unui spirit 
mai hotărît, mai combativ in ac
țiunile pe care-și propun să le 
realizeze, o mai mare exigență 
față de lipsurile și neajunsurile 
încă existente.

Acesta a fost, dealtfel, și 
punctul de vedere căruia i s-au 
racordat majoritatea delegaților, 
dezbaterile scoțînd în evidență, 
prin sugestiile îndrăzneț for
mulate, măsuri eficace, capabile 
să asigure maximum de eficien
ță activității educative. Pro
blema esențială, s-ă arătat, va 
fi de aceea nu numai creșterea 
cantitativă a acțiunilor ci îndeo
sebi îmbunătățirea lor calitati
vă, sporirea forței de convin
gere a acestora, diversificarea 
lor, multiplicarea laturilor care 
să aibă drept consecință o mai 
profundă transformare a men
talității celor cărora li se vor 
adresa, a modului lor de gîn
dire și acțiune reflectat nemij
locit în atitudinea față de mun
că, în comportarea lor cetățe
nească. în gradul competenței 
profesionale înțeles nu ca un 
sumum de informații sterile, ci 
ca un act de responsabilitate 
dovedit în procesul economic de 
zi cu zi.

Hotărîți să facă totul pentru 
ca mesajul delegaților aleși de 
organizația județeană Timiș la 
cel de-al X-lea Congres al 
U.T.C. să se exprime prin noi 
fapte deosebite de muncă, par
ticipanții au adoptat în încheie
rea dezbaterilor textul unei 
telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, printre 
altele, se spune : „Muncind și în- 
vățînd cu perseverență pentru a 
contribui cu vrednicie la dezvol
tarea multilaterală a României, 
asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom mi
lita neabătut ca fiecare tînăr 
din județul nostru să reprezinte 
un exemplu demn de viață și 
acțiune, de spirit revoluționar, 
combativ, comunist, că vom 
cultiva și pe viitor în rîndurile 
tineretului de pe aceste melea
guri ale țării sentimentele de 
dreptate și cinste, de patriotism 
angajat".

ION DANCEA

La confluența dintre două cincinale, 
bilanț fructuos, mobilizatoare 

perspective de progres
înscriindu-se în atmosfera de 

intensă angajare politică a tine
retului, caracteristică perioadei 
de pregătire a Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R., Conferința or
ganizației municipale București 
a U.T.C. a situat în centrul pre
ocupărilor sale definirea căilor 
și direcțiilor de creștere a con
tribuției tineretului, a organiza
ției sale revoluționare în opera 
istorică de înfăptuire a Progra
mului partidului,, a. ansamblului 
de documente adoptate la Con
gresul al XI-lea.

Bilanțul cu care se prezintă 
în fața conferinței cei peste 340 
de mii de uteciști, tineretul în
suși al Capitalei este impresio
nant, materializarea elanului și 
dăruirii tinerei generații fiind 
elocvent probată de contribuția 
substanțială a tinerilor la ono
rarea angajamentelor organiza
ției municipale de partid — în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen — la 25 iunie 1975. 
Toate aceste succese îndreptă
țesc acum, la confluența dintre 
două cincinale, aprecierile pe 
care le-a exprimat în numele 
Biroului Comitetului municipal 
tovarășul Petre Constantin, se
cretar al Comitetului municipal 
de partid și, în același timp, 
constituie pentru tineretul bucu- 
reștean, pentru organizația sa 
revoluționară, un puternic sti
mulent pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a eficienței 
activității organizațiilor U.T.C., 
pentru sporirea contribuției lor 
la mobilizarea tineretului la în
deplinirea sarcinilor economice 
de importanță națională ale cin
cinalului revoluției tehnico-ști- 
ințifice, pentru intensificarea 
acțiunii de educare politică, 
multilaterală a întregului tine
ret bucureștean.

Din darea de seamă, prezenta
tă de tovarășul Mihai Hîrjău, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C., s-a reliefat 
pregnant faptul că principalul 
factor, declanșator și stimulator 
al energiilor creatoare reunite 
sub genericul întrecerii uteciste 
l-a constituit tineretul muncito
resc, puternic detașament politic 
al organizației de tineret a Ca
pitalei. De aici, din marile între
prinderi și unități economice — 
I.M.G.B.. I.M.U.A.B.. Vulcan, 
I.O.R., I.C.T.B. și altele — au

Semnături de prestigiu
(Urmare din pag. I)

că ? 3 650, ceea ce înseamnă
jumătate din numărul total al 
elevilor. • La un alt concurs- 
festival, destinat promovării și 
popularizării cîntecului patriotic 
in rîndul tineretului școlar, au 
fost antrenați de data aceasta 
toți elevii județului. Să înmul
țim deci pe 3 650 cu 2. • Cîteva 
din inițiativele dedicate procesu
lui de producție sînt astfel inti
tulate : „Proces rebuturilor", 
„Marca fabricii — mîndria noas
tră", „Recordmenii calității”, 
„Fiecare utecist — fruntaș in 
muncă, model în comportare”.

SPIRITUL DE ECONOMIE, TRĂSĂTURĂ
A OMULUI SOCIETĂȚII NOASTRE

In societatea noastră, care 
înțelege să puncteze principalele 
evenimente și preocupări ale 
oamenilor în mod sărbătoresc, 
instituind in acest sens zile sau 
chiar săptămîni festive dedicate 
mamei, copilului, învățătorului, 
constructorului, cărții etc. nu pu
tea să lipsească grija de a cinsti și 
economia, una din caracteristi
cile fundamentale ale omului so
cietății noastre, a cărei impor
tanță individuală și socială a 
crescut necontenit, pe măsura 
dezvoltării societății omenești, 
încă de acum 2000 de ani, stră
moșii noștri spuneau, prin una 
din mințile lor cele mai lumi
nate — Cicero —, : „Cel mai 
bun izvor de bogăție în familie, 
ca și în stat, este economia, fii
ca prudenței, sora cumpătării și 
mama libertății11. In zilele noas
tre, ideea de e- 
conomisire a că
pătat valențe 
noi. Tot mai des 
vorbim și tot 
mai mare este numărul celor 
convinși de importanța instituirii 
spiritului gospodăresc, de chib
zuială in toate domeniile noastre 
de activitate. Pentru progresul 
societății noastre, economia de 
muncă socială, de materii pri
me, materiale și energie, orien
tarea către economisirea unei 
părți, temporar disponibilă, din 
ciștigurile realizate de membrii 
societății, în vederea stringerii 
unei sume necesare cumpărării 
unor bunuri de valoare mai ma
re și de lungă durată (autotu
risme, mobilier, apartament, a- 
parate casnice) reprezintă una 
din principalele preocupări de 
ridicare continuă a nivelului și 
modului de viață al tuturor oa
menilor muncii. In acest din ur
mă înțeles, economia nu înseam
nă altceva decît .ordine în viață 
și bună chibzuială în cheltuieli, 
știut fiind faptul că pentru o- 
mul econom, sînt caracteristice 
modestia, sobrietatea, stăpinirea 
de sine, calități pe care oricine 
dorește să le aibă.

Pentru realizarea procesului 
economisirii organizate, statul 
a pus la dispoziția populației 
Casa de Economii și Consemna- 
țiuni, instituție bine cunoscută și 
apreciată de toată lumea.

Ca efect al grijii partidului și 
statului de creștere a veniturilor 
realizate din muncă și totodată 
reflectare a mutațiilor ce s-au 
produs in conștiința oamenilor, 

plecat și s-au generalizat im
portante acțiuni în sprijinul 
producției : „Nici un gram iro
sit, totul economisit" ; „Să lu
crăm o zi pe lună cu combusti
bil economisit" ; „Micronul, 
gramul, secunda", cum tot în 
întreprinderile bucureștene s-au 
lansat o serie de acțiuni speci
fice: „Vitrina calității",;- „Pro
ces rebuturilor" ; „Eu produc, 
eu controlez, eu răspund". Acest 
flux continuu de inițiative ti
nerești s-a materializat in asi
milarea a 250 de tehnologii și 
peste 1 000 de produse noi, in 
importante economii de metal,

CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI 
MUNICIPALE 
BUCUREȘTI

L.
energie și combustibil conven
țional.

Acestor rezultate economice li 
se adaugă satisfacția îndeplini
rii planului economic la acțiuni
le de muncă patriotică precum 
și a angajamentului suplimen
tar asumat in cinstea Congresu
lui al X-lea al U.T.C. și Confe
rinței a X-a a U.A.S.C.R.

La rîndul ei, cercetarea știin
țifică, tot mai puternic ancorată 
in rezolvarea problemelor prac
tice ale vieții sociale și econo
mice, a avut in reprezentanții 
tinerei generații pasionați ex
ploratori și promotori ai noului. 
Numai la ICECHIM, puternic 
mobilizați de către organizația 
U.T.C., sub conducerea organi
zației de partid și cu sprijinul 
direct al conducerii institutului, 
tinerii cercetători au fost cu
prinși la rezolvarea a 80 la sută 
din temele de cercetare ale in
stitutului, ei angajîndu-se ca in 
cinstea marelui forum al tine
retului să realizeze peste plan 
3 teme de Cercetare., angajament 
îndeplinit în cinstea Conferinței 
organizației municipale a U.T.C. 
și suplimentat cu încă două 
teme.

La conferința organizației jude
țene U.T.C. s-a hotărît insă ca 
numărul ior să fie îmbogățit și 
cu altele noi : „Utilaj în grijă 
proprie”, „Fiecare tînăr — un 
obstacol în calea risipei” ele. 
• întrecerea utecistă, pîrghie 
educativă de mare eficiență în 
circuitul marii întreceri socia
liste, a antrenat în medic în fie
care an in jur de 15 000 de ti
neri. Nu întâmplător, în aceeași 
perioadă au fost primiți în 
rîndurile organizației U.T.C. a- 
proape 13 000 dc tineri. Intre 
cele două cifre există o relație 
evidentă. • Și pentru că orice 
bilanț trebuie să includă și di

in modul lor de a înțelege ideea 
economisirii și a verificării în 
practică a avantajelor economi
sirii organizate, activitatea Ca
sei de Economii și Consemna- 
țiuni a înregistrat în anii pute
rii populare creșteri impresio
nante.

în 1975 soldul economiilor 
populației este de 2 ori mai ma
re decit cel existent la începutul 
anului 1971, iar fiecare al doilea 
locuitor al țării este în pre
zent depunător la C.E.C. Se 
poate afirma că nu există cetă
țean, inclusiv tînăr, care să fi 
realizat pentru propria gospodă
rie achiziții sau lucrări de mai 
mare importanță, care să nu fi 
folosit calea depunerilor la 
C.E.C.

în 1975, volumul total al res
tituirilor este cu 39,1 la sută mai 

SĂPTĂMINA ECONOMIEI
mare decît în 1971, cifră care 
ilustrează elocvent realitatea a- 
vantajului pe care statul il asi
gură depunătorilor la C.E.C., și 
anume garanția statului pentru 
sumele depuse și restituirea lor 
oricind, la cerere.

Creșterea necontenită a fluxu
lui depunătorilor la C.E.C. este 
rezultat și al verificării în prac
tică a celorlalte avantaje, si 
anume : secretul operațiunilor, 
acordarea de dobinzi și ciștiguri. 
Numai pe anul 1974 valoarea to
tală a dobinzilor și ciștigurilor 
depunătorilor la C.E.C. a fost de 
peste 1,3 miliarde lei.

De asemenea, un număr im
portant de familii tinere au be
neficiat de credite in cadrul 
sprijinului pe care il acordă sta
tul prin Casa de Economii și 
Consemnațiuni cetățenilor care 
doresc să-și construiască aau 
să-și cumpere locuință proprie
tate personală. în acest an va
loarea creditelor acordate se ri
dică la 4,4 miliarde lei.

Atragerea economiilor bănești 
ale populației se realizează 
printr-o mare diversitate de căi 
și mijloace. O deosebită atenție 
se acordă depunătorilor poten
țiali, acelei părți a populației 
care nu este încă încadrată in 
activitatea productivă.

Un vechi proverb, produs al 
înțelepciunii populare, spune : 
„Cind îl înveți pe copil la mii

Sub înrîurirea acțiunii de 
transformare revoluționară a în- 
vățămintului românesc, inițiată 
și direcțională permanent de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, uteciștii din școlile 
și facultățile Capitalei raportea-r 
ză astăzi noi și importante suc
cese. în anul școlar trecut, pro
centul de promovare în liceele 
real-umaniste de specialitate și 
in școlile post-liceale a fost de 
91 la sută, net superior celui 
din anul școlar 1973—1974. Cei 
peste 40 000 de studenți bucu- 
reșteni au raportat, la rîndul 
lor, un procent de promovabili- 
tate de 92 la sută in anul uni
versitar 1974-1975, bilanțul com- 
pletindu-se cu cele aproape 
10 000 ore muncă patriotică, cu 
rezultate economice de 196 mili
oane lei obținute în cadrul ate
lierelor din facultăți și institute.

Dînd glas hotărîrii unanime a 
tineretului .bucureștean de a ac
ționa cu și mai multă hotărîre, 
cu mai mult elan și dăruire pa
triotică pentru a fi la înălțimea 
marilor răspunderi ce le-au fost 
încredințate, in telegrama adre
sată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE 
ceaușescu, se, spune, intre al
tele :

„Puternic însuflețiți de pildui
torul dumneavoastră exemplu, 
de dăruire și devotament ne
mărginit cu care vă consacrați 
intreaga putere de muncă cauzei 
poporului, înfăptuirii aspirațiilor 
sale celor mai înalte, ridicării 
prestigiului internațional al 
României și triumfului păcii și 
colaborării în lume, unindu-ne 
tot mai strîns cu gîndul și fapta 
in jurul partidului, al dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
secretar general, vă reafirmăm 
încă o dată hotărîrea noastră ne
strămutată de a face totul pen
tru ca fiecare organizație U.T.C. 
să acționeze ca un adevărat co
lectiv de muncă și educație co
munistă, răspunzînd mobiliza
toarei chemări pe care ați a- 
dresat-o tineretului de la înalta 
tribună a Congresului al XI-lea 
al P.C.R. prin noi succese în 
toate domeniile de activitate, 
prin angajarea plenară la rea
lizarea obiectivelor cincinalului 
revoluției tehnico-științifice".

ȘERBAN CIONOFF

recții de perspectivă, cea mai 
bună încheiere a acestei priviri 
retrospective o constiluie pro
iectele de viitor : extinderea și 
generalizarea celor mai fru
moase inițiative economice, con
cursuri și întreceri pe tema „Cea 
mai îngrijită și mai bine exploa
tată mașină”, „Cel mai priceput 
crescător de animale”, depășirea 
actualelor rezultate de VÎrf în 
cadrul acțiunilor de muncă pa
triotică. • O ultimă noutate : 
pentru viitor, organizația jude
țeană U.T.C. a hotărît să ia 
in răspunderea sa directă în
treaga suprafață de împăduriri 
din județ.

și la sute de cheltuieli zadarnice, 
îl înveți cum mai curînd să să
răcească".

Deprinderea de a nu risipi ba
nii, de a-i economisi este o tră
sătură de caracter ce trebuie 
imprimată încă din copilărie. 
Greșesc cei care spun că econo
mia face pe copil egoist. Dim
potrivă, ea il înzestrează cu spi
ritul de ajutor reciproc, de coo
perare și cu celelalte forme de 
prevedere.

Rezultatul muncii de educare 
a tinerei generații în spiritul e- 
conomisirii la C.E.C. dusă în fa
milie, la școală, în organizațiile 
de tineret, se reflectă în dezvol
tarea acțiunii de economisire pe 
instrumentele specifice acestei 
categorii de depunători ; foile cu 
timbre de economii și cecurile 
de economii școlare. în perioada 

1970—1975 eco
nomiile pe foi 
cu timbre de e- 
conomii au cres
cut aproxima
tiv de 2 ori, iar 

pe cecuri de economii școlare 
de 3,4 ori.

După cum este ușor de înțe
les, eficiența muncii de educare 
în spiritul economisirii la C.E.C. 
nu 'se urmărește în volumul de
punerilor, știut fiind că depu
nătorii din rîndul tineretului nu 
dispun de sume importante. Ori
entarea unităților C.E.C.. cu 
sprijinul organizațiilor U.T.C., 
trebuie să fie către cuprinderea 
în acțiunea de economisire a 
unui număr din ce în ce mai 
mare de tineri. Și nu numai 
atit, ci și de a-i determina ca. 
prin repetarea operațiunilor, să 
li se formeze deprinderea de a 
economisi. în această privință, 
apare evidentă importanța mun
cii ce se poate duce în familie, 
dar mai ales in școli, în cadrul 
organizațiilor Uniunii Tineretu
lui Comunist.

De. aceea, ne propunem ca în 
perioada următoare, unitățile 
C.E.C. să folosească din plin po
sibilitățile pe care le oferă co
laborarea cu organizațiile U.T.C. 
pentru educarea tineretului in 
spiritul economiei, pentru atra
gerea unui număr și mai mare 
de tineri in rîndurile depunăto
rilor la C.E.C., formîndu-le tot
odată o conștiință de buni și 
pricepuți gospodari ai avutului 
obștesc.

EUGEN IONESCU 
director în Centrala C.E.C.
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII

r SlJUiCS PAKISTAN ZULFIKAR ALI BHUTTO

DINEU OFERIT ÎN ONOAREA încheierea
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU convorbirilor
ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
Președintele Partidului Po

porului din Pakistan, prim-mi- 
nistru al Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
și doamna Nusrat Bhutto, au 
oferit, vineri, un dineu oficial, 
în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al

Toastul primului ministru

ZULFIKAR ALI BHUTTO

Toastul președintelui

NICOLAE CEAUȘESCU
Domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu, 
Doamnelor și domnilor,

Am venit la București la foar
te amabila dumneavoastră in
vitație pe care mi-ați adresat-o 
in timpul vizitei dumneavoastră 
în Pakistan. Așteptam cu foar
te mare interes această vizită. 
Spun aceasta pentru că, în tim
pul vizitei pe care ați făcut-o 
in Pakistan, dumneavoastră ați 
pus, de fapt, bazele și pentru 
această vizită a mea. prin pro
movarea unor relații din ce în 
ce mai apropiate între țările 
noastre.

In 1973, cînd ați venit în țara 
noastră, — treceam atunci prin- 
tr-o perioadă toarte dificilă 
pentru Pakistan — am pus ba
zele și am fixat cadrul colabo
rării viitoare dintre statale noas
tre. Declarația pe care am in- 
cheiat-o cu ocazia acelei vizite 
ne-a îndrumat pașii și ne-a tra
sat calea pentru dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări ale 
noastre. Ambele noastre țări 
s-au angajat ferm pe o astfel 
de cale prin această Declarație 
solemnă, cit și prin acordurile 
ulterioare realizate între timp 
pînă astăzi, cînd am încheiat, de 
asemenea, un număr important 
ele acorduri bilaterale, pe baza 
acelorași principii pe care le-am 
urmat în tot acest timp.

în timpul vizitei pe care am 
efectuat-o în frumoasa dumnea
voastră țară am avut discuții 
deosebit de prețioase. Am văzut 
cite ceva din frumoasa dum
neavoastră țară și am simțit 
peste tot o ospitalitate călduroa
să. însă lucrul cel mai impor
tant l-au constituit convorbirile 
noastre și acordurile pe care 
le-am încheiat. Am făcut pro
grese considerabile în consoli
darea relațiilor noastre bilate
rale. Pentru viitor prevedeam o 
colaborare tot mai profundă în
tre România și Pakistan, pc tă- 
rîmul economic, comercial, al 
cooperării tehnologice, educa
ției, culturii și în alte domenii. 
Toate acestea sînt domenii im
portante, cu adevărat vitale de 
cooperare.

De asemenea, sînt foarte încu
rajat și inspirat de modul în ca
re dumneavoastră abordați pro
blemele Internaționale și pro
blematica economică, care con
fruntă azi omenirea. Confrunta
rea nu mai este astăzi un cuvînt 
la modă. Acesta a fost înlocuit 
în prezent prin cuvintele recon
ciliere și consultări. Așa trebuie 
să fie, căci nu prin luptă și 
prin confruntări, ci prin coope
rare și înțelegere vom putea re
aliza pacea mondială, cu onoa
re și dreptate. Istoria trece prin 
diferite faze ; uneori trece prin 
confruntări, alteori prin coo
perare și înțelegere. Insă o- 
biectivele luptei popoarelor 
pentru drepturile lor rămin 
clare și nu poate fi con
fuzie în această privință. Astăzi, 

La Brașov—premise și argumente 
ale unei rodnice colaborări

Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La dineu au luat parte tova
rășii Manea Mănescu. Ștefan 
Voitec, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 

întreaga lume luptă pentru o or
dine economică mai echitabilă, 
în ceea ce ne privește pe noi, 
după părerea noastră, a celor 
care venim din lumea subdez
voltată, a lipsei de privilegii, 
considerăm că necesitatea con
struirii unei lumi mai bune este 
cit se poate de urgentă. Nimeni 
nu ne poate acuza că nu am 
avut suficientă răbdare si tole
ranță. Lumea subdezvoltată. lu
mea lipsită de privilegii a văzut 
colonialismul in formele sale 
cele mai urite; a văzut si neoco- 
lonialismul în forme care sînt la 
fel de neplăcute. Secole de-a 
rîndul popoarele noastre au su
ferit și au suportat aceste sufe
rințe cu o remareahilă răbdare. 
Insă lumea este de partea 
dezmoșteniților, a celor care 
luptă pentru împlinirea dreptu
rilor lor. Apar acum noi situații, 
se creează noi posibilități. încă 
ieri existența acestor posibilități 
era greu de conceput, era din
colo de înțelegerea popoarelor 
din lumea subdezvoltată ; azi 
vedem că există o situație nouă, 
care creează noi posibilități de 
acțiune.

Aș dori să subliniez, domnule 
președinte, că lumea a treia s-a 
maturizat îndeajuns pentru a nu 
abuza de aceste posibilități. 
Acum, după secole de experien
ță, am învătat să folosim aceste 
posibilități în cadrul unei gîn- 
rliri, a unei strategii cu o viziu
ne planificată. Am avut prea 
multe dezamăgiri, prea multe 
rezoluții, prea multe conferințe, 
prea multe cuvinte dulci. în tre
cut. la O.N.U. ne încălzeam spi
ritele. ne enervam, schimbam 
cuvinte înflăcărate contra cuvin
te la fel de înflăcărate. Acum 
vedem însă lucrurile mai măsu
rat. mai rațional, mai real, iar 
cînd vin sesiunile speciale ale 
O.N.U. și se rostesc cuvinte fru
moase încercăm să vedem sub
stanța lor. să înțelegem rațiunea 
și intențiile celor care vorbesc. 
Și ce vedem ? Vedem că tarile 
privilegiate în lume continuă 
asa zisul dialog cu dorința de a 
amina ziua în care acest coșmar 
al subdezvoltării va lua sfirșit 
sau. cel puțin, nu va fi atît de 
oprimant. însă ei nu-și dau sea
ma că ceea ce cerem nu este ca 
noi să le luăm lor locul, iar ei 
să ne ia nouă locul. Noi nu le 
spunem că ei trebuie să devină 
dezmoșteniții lumii, iar noi să le 
luăm bogățiile și puterea. Nu 
dorim o asemenea ordine mon
dială, pentru că tocmai noi ne 
opunem azi unei ordini de exploa
tare împotriva noastră. Nu do
rim o altă ordine în care majo
ritatea lumii să oprime minori
tatea acestei lumi. Noi nu dorim 
să se transforme acest efort în
tr-o luptă dintre cei ce au și cei 
ce n-au, între bogati si săraci, 
între Nord și Sud ; nu aceasta 
este concepția noastră despre o 
nouă ordine economică. Cred că 
este în interesul întregii lumi, 
inclusiv a celor care se bucură 

toarele fabricate aici sînt apre
ciate în peste 80 de țări, în care 
se exportă, printre care și 
Pakistanul.

în timpul vizitei, ureîndu-se la 
volanul unui tractor, primul mi
nistru pakistanez a făcut cîteva 
probe de motor și de conducere 
și s-a interesat de condițiile de 
testare a motoarelor, de perfor
manțele tractoarelor. Primul mi
nistru Zulfikar Aii Bhutto 
a arătat că în țara sa. da
torită ’ dezvoltării agriculturii, 
cererea de tractoare s-â du
blat in ultimii ani și se află 
în studiu problema realizării 
unei uzine proprii. „Guvernul 
meu va saluta colaborarea din
tre întreprinderea dv. și între
prinderile pakistaneze, a spus 
primul ministru. Sîntem intere
sați să realizăm și în acest do
meniu. ca și în multe altele, o 
cooperare strînsă cu România, 
în interesul ambelor țări, spre 
binele celor două popoare".

La întreprinderea de autoca

culescu, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu. Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Iosif Banc, 
Nicolae Giosan, Ion Ionită, Ion 
Ursu. Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul a- 
facerilor externe, membri ai

în prezent de privilegii, să se 
ajungă la ajustarea necesară prin 
care să se realizeze un echilibru 
echitabil. Altfel, din păcate, 
sau poate din fericire, ni
mic nu va mai putea opri 
prăbușirea ordinii mondiale. Și 
atunci va domni haosul și anar
hia. Este speranța și intenția 
noastră să oprim un asemenea 
proces. Țările producătoare de 
petrol s-au plasat în fruntea 
atacului lansat de statele pro
ducătoare de materii prime pen
tru instaurarea unei ordini 
mondiale, mai bune.

Am insistat asupra acestor as
pecte pentru că tocmai aici, în 
România, am găsit o voce care 
este de acord cu o asemenea 
abordare pc care am prezenta
t-o acum, în sensul înțelegerii 
necesității unei noi ordini eco
nomice. Această abordare a 
dumneavoastră privind crearea 
unei noi ordini economice este, 
după părerea noastră, o aborda
re sinceră, o abordare cinstită, 
o abordare constructivă, o abor
dare care contribuie la găsirea 
de soluții. Acest lucru este de 
admirat. Dar trebuie spus că, de 
fapt, dumneavoastră nu sînteți 
presați în același grad ca noi dc 
problemele subdezvoltării pen
tru a adopta o asemenea po
ziție. Dumneavoastră însă ați 
ales această cale de abordare și 
tocmai acest aspect, pe care îl 
desprindem din recentele noas
tre discuții, este încurajator. 
Știm, de asemenea, că dum
neavoastră veți promova înțele
gerea și necesitatea însușirii a- 
cestui mod de abordare și de 
către alții. în Europa, la O.N.U.. 
astfel îneît, din ambele sensuri, 
să se acționeze cît mai rapid 
pentru construirea unei noi or
dini economice, cu cît mai pu
ține sacrificii și cu cît mai pu
țină încordare. Am vorbit îm
preună și despre multe alte 
probleme, despre dezarmare, ca 
și despre alte aspecte vitale ale 
vieții politice.

Vom reveni în Pakistan cu 
conștiința deplină că România 
abordează corect, luminat, pro
blemele zilei de mîine a lumii 
in care oprimarea și exploa
tarea vor fi înlocuite printr-o 
nouă ordine economică, care să 
asigure egalitatea și echitatea 
pentru toți.

Doamnelor și domnilor,

Vă rog să ridicăm împreună 
paharul în sănătatea președin
telui României și a doamnei 
Ceaușescu ;

— în sănătatea primului mi
nistru și a doamnei Mănescu ;

— în sănătatea tuturor distin
șilor prieteni din această țară ;

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

— pentru pace și dreptate în 
întreaga omenire ;

— pentru prosperitatea ome
nirii I (Aplauze).

mioane din Brașov, al doilea 
obiectiv al vizitei, oaspetele s-a 
interesat de structura unității, 
de activitatea de concepție, cer
cetare și producție. Aici au fost 
prezentate cele mai noi realizări 
ale unității, care se produc pe 
linii de fabricație cu un înalt 
grad de automatizare. S-a ară
tat că autocamioanele și auto
buzele fabricate aici circulă pe 
numeroase șosele din Europa, 
Asia, Africa și America, că pe 
unul din tipurile de șasiuri ex
portat și în Pakistan, au fost 
montate cu aportul unor unități 
specializate, caroserii de auto
buze pentru traficul urban. în 
prezent, în cadrul unor acțiuni 
de cooperare, specialiști români 
și pakistanezi studiază posibili
tatea realizării de subansamble 
pentru camioanele și autobuzele 
românești în țara prietenă.

Oaspetele a vizitat, de aseme
nea. o expoziție cu produse ale 
centralei de resort, în cadrul că
reia a fost prezentată o gamă 

C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații obștești, personalități 
ale vieții culturale și științifice.

Au participat Aziz Ahmed, 
Rafi Raza. A. G. H. Kazi, Malik 
Mohammad Sharif, Habib Khan,

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

Aș dori să încep prin a vă 
mulțumi pentru această seară 
plăcută pe care ne-ati oferit-o. 
De asemenea, doresc să vă 
mulțumesc mult pentru faptul 
că ați răspuns invitației noas
tre și ați vizitât din nou Româ
nia, după 10 ani.

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

Cu 2 ani în urmă ani avut 
prilejul să vizitez tara dum
neavoastră: am avut atunci con
vorbiri îndelungate, atît cu pri
vire la relațiile bilaterale, cît și 
în legătură cu problemele vieții 
internaționale contemporane. în 
timpul scurtei vizite pe care am 
făcut-o în primăvara acestui an 
la Karachi am avut din nou con
vorbiri. Dar chiar și de atunci, 
s-au produs o serie de eveni
mente foarte importante în via
ța internațională.

Acestea toate demonstrează 
ritmul rapid în care omenirea 
acționează pentru a pune capăt 
vechilor stări de lucruri gene
rate de imperialism, de colonia
lism și neocolonialism. Toate a- 
ceste schimbări profunde petre
cute în viața internațională de
monstrează hotărîrea cu care 
popoarele acționează pentru a-și 
crea o viată nouă. liberă, bazată 
pe egalitate, pe respect, pe 
colaborare reciproc avantajoasă.

Am avut în aceste zile con
vorbiri și am ajuns la înțelegeri 
care deschid noi perspective 
pentru colaborarea româno-pa- 
kistaneză. Așa cum am mențio
nat și în cuvîntul rostit cu pri
lejul semnării documentelor, în 
această seară, în două zile noi 
am încheiat o serie de acorduri 
și înțelegeri care reafirmă ho- 
tărirea noastră comună de a în
făptui cele consemnate în De
clarația solemnă comună din 
1973, de a da un nou avînt 
colaborării multilaterale dintre 
popoarele noastre. Desigur, unii 
se pot întreba : Cum au putut 
România și Pakistanul să pună Ia 
punct aceste înțelegeri numai in 
două zile ? Răspunsul nu este 
chiar așa de greu de dat. după 
părerea mea. înțelegerile la ca
re am ajuns se datoresc faptului 
că pornim de la interese comu
ne, că țările noastre doresc 
să stabilească și să dezvolte 
între ele relații bazate pe de
plină egalitate și respect re
ciproc, și, totodată, să con
tribuie Ia realizarea în viața 
internațională a unor raporturi 
noi și a unui climat nou în care 
fiecare națiune să se poată dez
volta liber, corespunzător voin
ței și năzuințelor sale.

In al doilea rînd, popoarele

largă de autoturisme de oraș și 
teren, microbuze, autobuze, ca
mioane etc. Apreciind calitatea 
și confortul acestora, primul mi
nistru pakistanez s-a interesat 
de condițiile de desfacere a lor. 
în încheierea vizitei, adresînd 
felicitări pentru realizările deo
sebite obținute, premierul Zulfi
kar Aii Bhutto a urat muncito
rilor. întregului colectiv brașo
vean tot mai multe succese.

★
în aceeași dimineață, doamna 

Nusrat Bhutto și alte persoane 
oficiale pakistaneze și române 
au vizitat marele complex co
mercial „Brașov" și întreprinde
rea de tricotaje din localitate.

★
în după-amiaza aceleiași zile, 

primul ministru pakistanez, îm
preună cu soția și persoanele 
oficiale care-1 însoțesc s-au re
întors în Capitală.

Hakam Ali Zardari, celelalte 
persoane oficiale, care îl înso
țesc pe primul ministru pakis
tanez.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, primul ministru Zulfikar 
Aii Bhutto și președintele

noastre nu au nici un fel de ve
leități. nu urmăresc, și în ace
lași timp, nu admit dominația 
și asuprirea. Desigur, ele au a- 
numite veleități sau. mai bine 
zis. dorințe — acelea de a fi 
libere, de a-și hotărî ele singu
re destinul, fără nici un ames
tec din afară. în asemenea îm
prejurări este ușor să ajungi la 
înțelegeri și să găsești calea dez
voltării unei colaborări rodnice.

V-ați referit la o serie de pro
bleme și de căi pentru soluțio
narea unor probleme ale vieții 
internaționale actuale. Este pe 
deplin adevărat că țările în curs 
de dezvoltare, țările sărace, nu 
doresc ca dezvoltarea lor să se 
facă în detrimentul altora. Dar 
cred că este iot atît de adevă
rat că aceste țări nu mai doresc 
ca, pe spatele lor, prin mun
ca popoarelor lor, alte state 
să acumuleze bogății, menținînd 
în dominație și asuprire alte 
popoare.

Ne-am pronunțat și am militat 
întotdeauna — mă refer la noi. 
cei din România. — pentru ca 
atît activitatea internă din fie
care țară cît și pe pian inter
național, în relațiile dintre state 
să se pună capăt exploatării și 
asupririi. Desigur, dacă aceste 
probleme se pot rezolva pe cale 
democratică — este cu atît mai 
bine. Nimeni nu este interesai să 
se ajungă Ia confruntări și 
ciocniri ; sau, mai bine zis, cei 
asupriți șj dominați nu doresc 
neapărat confruntări și ciocniri 
— ei doresc însă libertatea și 
lichidarea exploatării și asu
pririi.

îmi aduc aminte de scurta 
vizită făcută în Pakistan în pri
măvara acestui an, de cele spuse 
de dumneavoastră la recepția pe 
care ne-ați oferit-o în Karachi. 
Ați luat atunci pentru a doua 
oară cuvîntul spre a sublinia ne
cesitatea unor transformări so
ciale radicale în Pakistan. Eu 
am fost atunci acela care — 
luînd, de asemenea, din nou 
cuvîntul — am subliniat că 
aceste transformări trebuie rea
lizate în condiții care să per
mită întărirea și dezvoltarea 
unei colaborări cît mai largi. 
A doua zi m-am gindit dacă 
nu cumva am greșit cînd 
am spus aceasta. Mi-am zis 
dacă nu cumva președintele 
Partidului Poporului ar fi înțe
les ca comunistul Ceaușescu 
este împotriva unor transfor
mări revoluționare în Pakistan. 
Dar oricum am spus, am dorit 
să exprim totuși o părere care 
a pornit dintr-un spirit de prie
tenie, din dorința ca Pakistanul 
să înregistreze progrese în dez
voltarea sa economico-socială 
independentă.

Desigur, pe plan international 
noi ne pronunțăm pentru a li
chida inegalitatea și vechea po
litică, de dominație și asuprire, 
pentru a instaura o politică 
nouă, relații de echitate si ega
litate între toate statele. Dorim 
să realizăm o nouă ordine eco
nomică și politică internaționa
lă, pe baza colaborării si înțele
gerii între toate statele, inclusiv 
între statele în curs de dezvol
tare. sărace și statele dezvoltate, 
bogate. Dacă vom ajunge la 
realizarea acestei noi ordini pe 
baza unei colaborări și înțele
geri, dacă țările dezvoltate vor 
fi conștiente că trebuie să re
nunțe Ia anumite privilegii și să 
vină în sprijinul tarilor slab 
dezvoltate, atunci este posibil 
realmente să realizăm această 
transformare pe calea colaboră
rii și înțelegerii — și noi dorim 
acest lucru ! Dar, totuși, trebuie 
să se înțeleagă că popoarele 
țărilor subdezvoltate sau în curs 
de dezvoltare, care reprezintă 
două treimi din omenire nu mai 
pot accepta la infinit inegalita
tea, nu mai pot admite să tră
iască în sărăcie și să îngăduie 
privilegiile altora. Cam aproa
pe acum 100 de ani, un mare 
poet român spunea, adresîn- 
du-se în general celor asupriți : 
„De ce uitați că-n voi e număr 
și putere ?
Cînd vreți, puteți prea lesne 
pămîntul să-mpărțiți"

Și, într-adevăr, cei în curs 
de dezvoltare, cei săraci sînt cei 
mulți, și dacă se unesc, ei pot să 
realizeze o lume mai dreaptă și 
mai bună, o nouă ordine eco
nomică internațională ! Sînt 
complet de acord că, în această

Nicolae Ceaușescu au rostit to
asturi.

Urmărite cu viu interes și 
subliniate cu aplauze de cei 
prezenți, toasturile au fost mar
cate, la încheierea lor, de into
narea imnurilor de stat ale 
României și Pakistanului.

privință, trebuie să căutăm să 
ajungem la înțelegeri. Dar, se 
pune și o întrebare : Dacă cei 
bogați, cei dezvoltați nu vor să 
înțeleagă, trebuie să ne mulțu
mim cu această situație ? Eu nu 
vreau însă să răspund la aceas
tă întrebare ; dar un poet român 
revoluționar, spunea : 
„Dreptatea nu e printre stele.
Ci numai în bratele-ți de fier, 
De știi să te slujești de ele. 
Te-or asculta și cei din cer".

Eu sînt de acord că trebuie 
să facem totul pentru a solu
ționa problemele pe calea înțe
legerii, pentru a evita confrun
tarea. Să soluționăm probleme
le dintre state pe calea 
înțelegerii șî colaborării pașnice. 
Dar problemele fundamentale, 
ale libertății și egalității, ale 
dreptului popoarelor la o viață 
demnă și liberă nu pot fi un 
motiv de tîrguială — ele consti
tuie un drept pe care popoarele 
trebuie să și-1 afirme și, la ne
voie, să și-1 cucerească prin 
forță.

Poporul român se găsește aici, 
pe aceste pămînturi, de peste 
2 000 de ani. La fel poporul pa
kistanez se află pe pămînturile 
sale cam tot de atâta timp, sau 
chiar de mai mult. Desigur, și 
unul și altul au suferit trans
formări în decursul istoriei, dar 
ele și-au păstrat ființa proprie, 
propria lor demnitate, propriul 
fel de a gindi. Dacă am fi re
nunțat chiar un moment, de a 
ne apăra ființa, nu am mai fi 
existat astăzi.

între timp s-au perindat foar
te multe imperii — și au dispă
rut unul după altul. Istoria ade
verește că viitorul aparține ace
lor popoare care vor să trăiască 
liber, care doresc să înfăptuias
că relații noi, de egalitate, me
nite să deschidă perspectiva 
unei vieți demne fiecărei na
țiuni, fiecărui om.

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

M-am referit la toate acestea 
avînd în vedere, într-adevăr, 
problemele complexe care con
fruntă astăzi omenirea. Sîntem 
partizanii unei înțelegeri și co
laborări între toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială. 
Dar considerăm că nu se poate 
realiza această înțelegere decît 
pe baza deplinei egalități, a 
respectului independenței și 
suveranității naționale, a drep
tului fiecărei națiuni de a fi 
liberă, de a-și făuri soarta în 
mod independent.

Avem deplina încredere că 
popoarele pot să realizeze o 
nouă ordine economică și poli
tică internațională, mai dreaptă 
și mai bună. Sîntem ferm de 
partea acelora care se pronunță 
pentru o lume mai dreaptă și 
mai bună !

Dorim ca relațiile româno-pa- 
kistaneze să servească deopotri
vă bunăstării și fericirii celor 
două popoare, să contribuim ac
tiv la promovarea colaborării și 
a păcii între toate popoarele lu
mii !

Vă invit să ridicăm acest toast 
în sănătatea președintelui Parti
dului Poporului, primul minis
tru al Pakistanului, și în sănă
tatea doamnei Bhutto.

Pentru colaborarea trainică și 
multilaterală între România și 
Pakistan ;

Pentru pace și colaborare în
tre toate popoarele lumii ;

In sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

oficiale dintre 
președintele 

Nicolae Ceaușescu 
și premierul 

Zulfikar Aii Bhutto
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
președintele Partidului Poporu
lui din Pakistan, primul minis
tru al Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto, s-au 
reîntâlnit vineri după-amiază.

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

A participat tovarășul Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului.

Premierul pakistanez și-a ma
nifestat mulțumirea deosebită 
pentru prilejul de a fi cunoscut 
în mod direct, cu ocazia vizitei 
sale, aspecte din. viața și preo

Ceremonia semnării 
documentelor oficiale 
româno-pakistaneze

(Urmare din pag. I)

tre guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Islamice Pakistan privind trans
porturile rutiere internaționale 
de călători și mărfuri — de că
tre Traian Dudaș, ministrul 
transportului și telecomunicații
lor, și Aziz Ahmed, ministrul de 
stat pentru apărare și afaceri 
externe; Acordul privind coope
rarea în domeniul turismului, 
între guvernele Republicii So
cialiste România și Republicii 
Islamice Pakistan — de către 
Ion Cosma, ministrul turismu
lui, și Aziz Ahmed, ministrul de 
stat pentru apărare și afaceri 
externe.

La solemnitatea semnării au 
participat tovarășii Ștefan Voi
tec, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Paul Niculescu. Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie

Cuvîntul președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

dumneavoastră consemnat în 
toate aceste documente.

Vă rog să fiți convins că în 
spiritul relațiilor prietenești 
dintre cele două țări și popoa
re, dintre noi înșine, vom face 
totul pentru a realiza în viață, 
în cele mai bune conditiuni, tot 
ceea ce am convenit. Sîntem 
convinși că relațiile de colabo
rare dintre cele două popoare 
corespund pe deplin intereselor 
lor de dezvoltare economico-so

Cuvîntul premierului
ZULFIKAR ALI BHUTTO

(Urmare din pag. I)

meniile, sînt sigur că veți acor
da în continuare atenția dum
neavoastră personală și îndru
mările dumneavoastră relațiilor 
dintre Pakistan și România.

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

Cu mai mulți ani în urmă, 
mai precis în 1964, cînd am vi
zitat România pentru prima 
oară, am exprimat speranța că 
România și Pakistanul vor pu
tea deveni o punte între Europa 
și Asia. Se construiesc multe 
punți între Europa și Asia, ca 
și în întreaga lume, pentru a 
realiza o apropiere între oame
nii de pretutindeni. Noi vom 
juca, în ceea ce ne privește, ro

cupările poporului român,’ a avut 
cuvinte de înaltă apreciere la 
adresa marilor realizări dobîn- 
dite de țara noastră sub condu* * 
cerea Partidului Comunist 
Român, a președintelui Nicola® 
Ceaușescu.

Vineri dimineață, primul mi
nistru al Republicii Islamice Pa
kistan. Zulfikar Aii Bhutto. îm
preună cu persoanele oficiale 
pakistaneze care îl însoțesc, a 
vizitat unități industriale din 
orașul Brașov.

Premierul pakistanez a fost în
soțit pe Virgil Trofin, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor. Lucian Petrescu, am
basadorul României în Pakistan, 
general-locotenent Nicolae Ne- 
gulescu, de alte persoane ofi
ciale.

La întreprinderea brașoveană 
,,Tractorul", unde a fost întâm
pinat de Alexandru Mărgărites-
cu, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, 
înaltul oaspete a avut prilejul 
să cunoască citeva dintre preo
cupările principale ale colecti
vului acestei mari unități in
dustriale. S-a reliefat că trac

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Zulfikar Aii Bhutto 
și-au exprimat satisfacția pen
tru rezultatele deosebit de rod
nice ale convorbirilor purtate, 
apreciind că a fost pusă cu acest 
prilej o bază trainică pentru ex
tinderea și dezvoltarea mai in
tensă a colaborării celor două 
popoare în toate domeniile de 
activitate, în folosul progresului 
economic și social al ambelor 
țări, al cauzei păcii și înțelegerii 
între națiuni.

Verdet. Iosif Banc. Nicolae Gio- 
san, Ion Ursu, George Maco
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, alți membri ai guvernu
lui.

Au luat parte. A. G. H. Kazi, 
Malik Mohammad Sharif, Ha
bib Khan, Hakam Ali Zardari, 
celelalte persoane oficiale care 
l-au însoțit pe premierul pakis
tanez în vizita în țara noastră.

Exprimînd satisfacția pentru 
semnarea acestor documente, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Zulfikar Aii 
Bhutto au rostit alocuțiuni care 
au fost urmărite cu interes și 
subliniate cu aplauze de cei pre
zenți.

Șeful statului român șî pre
mierul pakistanez s-au felicitat, 
apoi, și-au strîns cu căldură 
mîinile, închinînd o cupă de 
șampanie împreună cu cei pre
zenți, pentru continua dezvol
tare a colaborării și cooperării 
româno-pakistaneze.

cială, bunăstare și fericire, pre
cum și cauzei generale a coo
perării și păcii in lume.

Doresc să urez întărirea și 
înflorirea continuă a prieteniei 
și colaborării dintre cele două 
popoare și țări I

Folosesc și acest prilej pentru 
a ura poporului prieten pakista
nez noi succese pe calea dezvol
tării sale economice și sociale, 
a bunăstării, fericirii și consoli
dării independentei naționale. 
(Aplauze).

lul nostru modest pentru conso
lidarea tuturor acestor legături^ 
pentru că dorim să ne consa
cram activitatea păcii și dreptă
ții pe plan mondial. Avem însă 
un atașament deosebit față de 
puntea care leagă România de 
Pakistan. Această importanță 
constă nu numai în angajamen
tele pe care le-am încheiat șî 
dorim să Ie îndeplinim, dar și 
in prietenia spontană și sinceră 
care unește cele două popoare 
și guverne ale noastre, conduce
rile celor două țări.

In încheiere, doresc să vă 
mulțumesc, domnule președinte, 
dumneavoastră, guvernului și 
poporului dumneavoastră, care 
ne-au înconjurat cu atîta căldu
ră, pentru primirea nobilă si 
generoasă pe care ne-au acorda
t-o. De asemenea, doresc să vă 
felicit pentru ceea ce am reali
zat și am semnat astăzi împreu*  
nă. (Aplauze).
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PENTRU TOȚI
LUCRĂTORII DIN

Hanțul hărniciei de pe

AGRICULTURĂ, câmpiile și dealurile patriei PRELEGERI DE EDUCAȚIE

DRUMURI CU AUR 1500000 de tineri
PATRIOTICĂ

DE Gsîfc g PORUMB
(Urmare din pag. 1)

Am străbătut ieri acest drum, 
in cîmpie.

Cu ajutorul președinților ce
lor două cooperative ■ agricole 
din comună — Furculești și Moș
teni — am imaginat bornele de 
referință ale acestui traseu de 
365 de zile, cit ține și anul a- 
gricol. Mai întîi cotele in carp 
se află înscrisă stema griului. 
In vară, după ultimul tur de 
combină, cele 1200 și, respectiv,

vorbit și despre oamenii aces
tui pămint, care dintotdeauna 
s-au întîlnit cu soarele în cimp, 
și numai astăzi, sub zodia so
cialismului, timpul le-a devenit 
prieten și soarele părtaș.

Pe cițiva i-am cunoscut. Ilie 
Alexandrescu este cel mai des
toinic- țăran (el însuși continuă 
să se numească ' așa, cu nedisi
mulată noblețe) din comună. 
Are 36 de ani, arată de 40 și su- 
rîde ca un adolescent. De pe 
cele 4 hectare lucrate in acord

tri. Tot in această toamnă, mai 
exact mîine, de „Ziua recoltei", 
tinărul mecanizator are nuntă : o 
armonioasă împletire de sărbă
tori : una obștească, a satisfac
ției colective, cealaltă personală, 
a satisfacției unui om al obștei.

...Cooperatorii din Furculești 
sint și autorii unei cărți ; o bro
șură tipărită luna trecută, in 
care împărtășesc din metodele cu 
ajutorul cărora au obținut per
formanța la producția de griu. 
O altă broșură, consacrată po-

in campania 
de toamnă

CONSTANTA CALUGAREANU. 
inginer șef

NICOLAE SOREATĂ, 
mecanizator

ILIE ALEXANDRESCU, 
cooperator

700 hectare cultivate cu pline au 
dat rod de 4340 și. respectiv, 
4 008 kg la hectar. In toamna a- 
ceasta, de pe 1 (537 hectare cu 
porumb s-a obținut o producție 
de 6 501 kg și. respectiv, 7 371 kg 
boabe la hectar. în cimp, in pli
nă campanie de recoltare se află 
sfecla de 'zahăr, care răsplătește ‘ 
și ea truda cooperatorilor prin
tr-o producție de^40—50 tone la 
hectar : se mai află bumbacul, 
în aceeași competiție cu indica
tor'll planificați. Trebuie speci
ficat faptul că toate aceste per
formanțe sînt obținute in condi
ții de sol neirigat. Valoarea pro
ducției globale pe acest an a 
ambelor cooperative agricole se 
ridică la 57 milioane lei. și a- 
ceasta capabilă de sensibile spo
ruri. in final. ■

I-am întrebat pe conducătorii 
celor două unități (s.ă-i. numim : 
Nicolae Călin, președinte, și 
Constanța Călugăreanu. inginer
ie f — ]a Furculești ; Constantin 
Călrună, președinte.
Crișan. inginer-șef — 
teni) căror factori se 
aceste remarcabile

soția sa a 
medie de 
la hectar 
dat chiar 

Discutăm

și Marin 
la Moș- 
datorează 
rezultate. 

Mi-au vorbit in primul rind de 
calitatea pământului, apoi de 
competența cu care este mun
cit : mecanizarea, chimizarea, 
calitatea soiurilor sint noțiuni 
coborîte în întruchipări concre
te, subtile și complexe, ale prac
ticii lor de fiecare zi — un ade
vărat ■ expozeu științific pe care 
l-am reținut cu rigoarea și im
portanța cuvenite. Dar ei mi-au

global împreună cu 
obținut o producție
13 000 kg. știuleți 
(unele hectare au
14 000 kg. și peste).
Ungă remorca încărcată cu co
ceni. Nevenindu-mi nimic „sa
vant" în minte, îl întreb sim
plu, banal, cit de mult iubește 
el pămintul. Zice : „Mi-e drag 
pămintul ca palmele mele. Spu- 
neți-mi, se poate despărți un 
om de brațele lui ?“. Tac. Un 
alt țăran. Decorat. Tudora Do
robanții. In 1973 a primit Ordi
nul Muncii clasa a IlI-a. Are 50 
de ani petrecuți în tovărășia pă- 
mintului. Distincția a primit-o, 
desigur, pentru hărnicia sa, dar, 
poate, șt în numele celor 1 100 
de femei (din 1 470 — total bra
țe active de muncă) ce hărnicesc 
in ultima vreme aici.

Tinăra Constanța Călugărea- 
mi este tot un „fiu al satu
lui". Ea a făcut, insă, un tur 
de orizont prin hotarele științei, 
bar după institutul agronomic, 
absolvit acum 6 ani, a revenit 
statornic, definitiv în satul na
tal. Este inginer șef și, cu sigu
ranță, mintea și brațul tânărului 
specialist au avut un cuvînt 
greu de spus în performanțele 
ultimilor ani

Cel mai tînăr lucrător este co
operatorul Nicolae Soreață. La 
25 de ani este socotit cel mai bun 
mecanizator din secția a ll-a, 
drept pentru care, in ■ această 
toamnă, a fost recomandat să 
urmeze cursurile școlii de .maiș-

să apară, 
spune că 

a__  o mono
grafie. „O puteam scoate și îna
inte, dar istoria noastră nu era 
așa de bogată incit să încapă 
intr-o monografie. Astăzi, însă, 
vom acoperi multe file". Pe una 
din aceste file va fi înscris cu 
litere de trăinicie faptul că, ur
mând cuvintul de ordine al par
tidului nostru comunist, coope
ratorii din Furculești au asigu
rat, numai din producția de 
gr iu. cite o tonă pentru fiecare 
din cei 6 500 de locuitori ai co
munei. Următoarea tonă (poate 
mai mult, n-au fost încheiate 
toate calculele) va reveni și din 
porumb. Pentru că. așa cum re
latam la începutul acestor rin- 
duri, o vorbă de istorie nouă 
spune cum că Bărăganul este 
un meleag fn care drumurile 
sint sculptate in porumb. Un ast
fel de drum, al belșugului, trece 
și prin comuna Furculești din 
Teleorman.

Fotografii GH. CUCU

rumbului, este pe cale 
Primarul comunei îmi 
au de gind să scrie și

u
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Administrația Asigurărilor 
de Stat aduce la cunoștință 
celor interesați că, la data 
de 30 octombrie 1975, va 
avea loc, în studioul televi
ziunii, tragerea de amorti
zare lunară obișnuită a asi
gurărilor de viață, pentru 
care ratele de primă sînt a- 
chitate la termenele stabilite.

Cu acest prilej, pentru a 
crea posibilitatea celor care 
au încheiate astfel de asigu
rări să participe la o tragere 
de amortizare suplimentară, 
Administrația Asigurărilor de 
Stat organizează și o tragere 
specială, pentru 5 combinații 
de litere.

La tragerea de amortizare 
specială participă toate asi
gurările de viață, în baza 
combinațiilor de litere atri
buite în polițe, pentru care 
ratele de primă sînt achitate 
la zi, inclusiv pentru luna oc
tombrie 1975, pînă în ziua 
oraanizării tragerii de amor
tizare.

In jurul orei 10.00 — Trans
misiune directă de la Aeropor
tul Otopeni. a ceremoniei ple
cării președintelui Partidului 
Poporului din Pakistan, prim- 
ministru al Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
care, la invitația secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și a pri
mului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a efectuat, 
împreună cu doamna Nusrat 
Bhutto, o vizită oficială, de 
prietenie, in țara noastră.

11,00 O viață pentru o idee. loan 
Athanasiu. 11,30 Eroi îndrăgiți de 
copii. 11,55 Telecinenlateca (relua
re). 13,10 Toamna muzicală băcă- 
oană. 13,40 Publicitate. 13.45 In
scripții pe celuloid (reluare). 14,05 
Telex. 14,10 Preferințele dv. mu
zicale sînt și preferințele noastre. 
15,00 Fotbal. Sport Clitb Bacău — 
F.C.M. Reșița (Campionatul națio
nal divizia A). 16,50 Vîrstele peli
culei. 17,40 Caleidoscop cultural- 
artistic. 17,55 
miei. 18.00
Club T. 18,55

Emisiune
lei Armatei Republicii Socialiste 
România. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Festivalul cînte- 
cului pentru tineret și studenți.

sună.

Săptămîna econo- 
Publicitate.

Trompetele 
dedicată

18,05 
ră- 
Zi-

Tradiționala participare a tinerilor în campania de toamnă, 
la recoltatul produselor cimpului, a căpătat in acest an noi di
mensiuni. In întâmpinarea Congresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., tinerii de la sate, elevii, stu
denții, muncitorii și alte categorii profesionale din întreprinde
rile industriale și instituții de la orașe au acționat cu forțe 
energice pe toate fronturile recoltei : la cules și depănușat po
rumb. la recoltat floarea-soarelui, fructe, legume, struguri, la 
strînsul și depozitatul furajelor, la eliberat terenurile de coceni, 
la transport in bazele de recepție, la semănat și arat pe trac
toare în schimburi prelungite sau schimbul I și II. Din datele 
centralizate la Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, remarcăm, față de anii anteriori, o participare masivă, 
însumînd peste 1,5 milioane tineri în perioadele de vîrf ale 
campaniei din această toamnă. Organizați pe detașamente și 
brigăzi tinerii au recoltat peste 70 000 ha cu porumb. 23 090 ha 
cu floarea-soarelui. peste 9 000 ha sfeclă de zahăr, 13 000 ha cu 
cartofi, 41 000 tone legume și fructe, 38 000 tone struguri, au 
transportat și însilozat 65 000 tone furaje, au efectuat alte lu
crări pe aproape 30 000 ha.

Sub directa conducere a organizațiilor de partid, tinerii din 
județele Alba. Bihor, Constanța, Timiș au recoltat săptămînal 
pinâ la 2 000 ha cu porumb, un record înregistrind județul Bo
toșani care a raportat 3 350 ha recoltate într-o săptămînă. La 
floarea-soarelui succese deosebite au înregistrat județele Con
stanța și Botoșani cu 4 000 ha recoltate săptămînal. In Bacău, 
Brăila, Timiș, Mureș, tinerii care au participat la strînsul și în
cărcatul sfeclei de zahăr au realizat în medie 500—709 ha săp
tămînal. Eforturile detașamentelor de tineri au fost îndreptate 
cu prioritate spre lucrările de urgență. Spicuim cîteva recorduri: 
Mureș — 4 520 tone fructe, Arad — 2190 tone fructe-Iegume, 
Brașov — 1 660 tone fructe, Ilfov — 1 500 tone legume. Covasna 
și Sălaj — peste 1 500 tone furaje. în numeroasele raiduri în
treprinse de reporterii ziarului nostru tinerii au fost surprinși 
în acțiuni deosebite cum ar fi participarea la lucrările de iri
gație și arături, în județe ca Ialomița, Teleorman, Timiș, Arad. 
După orele de program un mare număr de tineri din întreprin
derile industriale au organizat schimburi prelungite pe trac
toare, la fabricile pentru conservarea legumelor și fructelor, la 
bazele de recepție. Se poate afirma că prin această mobilizare 
activă și participare energică tinerii au adus o contribuție ma
joră la finalizarea în timp optim a lucrărilor din actuala cam
panie agricolă. Concomitent au fost amplificate eforturile pentru 
realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, in acțiunile de 
plantare a pomilor, curățirea izlazurilor și pășunilor.

ȘTEFAN DORGOȘAN

MĂSURĂ OMULUI E MUNCA"
(Urmare din pag. 1)

noastră. Cînd privesc și apreciez munca, sus
pectez două lucruri : graba și vorbăria. Una iz
vorăște din orgoliu, cealaltă, din neputință. Ma
rile înfăptuiri tac, tac cu maiestate, tac cu în
țelepciune, tac cu noblețe. Ce adaogă vorbele 
noastre piramidelor, catedralelor, frumuseților iz
vodite dintr-o nesecată curgere de geniul și 
munca omului ? La ce folosesc piramidele de 
vorbe ? Avem a lua încă o dată exemplu de la 
natură, ce și-a clădit și cizelat, într-o liniște fi
losofică, în sute și sute de mii de ani, bijute
riile cu viață și bijuteriile fără viață. Cînd do- 
borîrp un copac, vînăm o pasăre și secăm un 
rîu, distrugem de două ori o statuie. Statuia ca 
statuie, și migala timpului fără început închis 
într-o mică și anonimă perfecțiune.

Respectul pentru obiectul muncii, mare sau 
mic, mărturisește respectul pentru om, la urma 
urmei, pentru propriile îndoieli și îzbînzi, pentru 
orele petrecute în neliniștea creației, pentru 
chinul de a găsi sfatul pe care nimeni nu ți-l 
poate oferi, sfatul pe care propriile puteri au 
a-l naște spre lumină și reușită. Respectul pen
tru obiectul muncii mărturisește respectul pentru 
truda înaintașilor și pentru truda viitorimii, 
prezentă în simțul nostru special al creației. 
Nu-mi imaginez o muncă fragmentară. Munca

unește generațiile mai mult decît o idee ab
stractă, o dorință răscolitoare nerealizată și ne
realizabilă. Ucenicia în familie, transmiterea unui 
meșteșug din tată în fiu, lecție a veacurilor tre
cute, nd este numai o invenție a tehnicii timpu
lui și nivelului social atins, ci și o manifestare a 
vieții în strădania înfăptuirilor materiale și spi
rituale. N-o mai putem practica astăzi. Putem 
desprinde însă din ea învățăminte de preț. Mun
ca presupune o comuniune a eforturilor, o țintă 
unică a aspirațiilor, un efort colectiv în cizela
rea edificiului. Munca nu-și capătă adevărata 
statură decît în sînul unei mari familii. A unei 
familii pe care o numim astăzi societate. Munca 
își dezvăluie adevărata putere și semnificație, în 
tradiție. Știm cu toții cît contează în artă, ca și 
în tehnică, tradiția. Căci, de multe ori la reuși
tele actuale, stau și reușitele înaintașilor noș
tri, anonime poate, dar reale, trepte de granit ce 
susțin avîntul contemporan. N-ar fi poate greșit 
a afirma că un popor este ceea ce tradiția mun
cii l-a făcut să fie. Munca nu este o ches
tiune personală, o chestiune de vocație indivi
duală, ori un mijloc oarecare de asigurare a tra
iului. Este, de fapt, o mare bătălie a unui po
por, decisivă pentru destinul său, ce-și cheamă 
sub steag luptătorii. Și eroii. Cu nume și fără 
nume. Cu puteri mari și puteri mici. De neprețu
it insă fiecare.

O prejudecată tot atît de ve
che cit și vechimea luptelor 
pentru distincta afirmare de sine 
a dăinuit pînă nu demult — și 
nu s-ar putea spune că ea a dis
părut cu desăvîrșire — în felul 
unora de a recunoaște și apre
cia contribuția noastră la făuri
rea istoriei, civilizației și cultu
rii europene. Mai mult, încă, o 
atare prejudecată s-a „consoli
dat" prin recunoașterea plină de 
neînțelegere răuvoitoare a unor 
adevăruri parțiale. Fiindcă a re
duce o contribuție multilaterală 
și complexă doar la rolul de 
stavilă istorică în calea perico
lului invaziei timp de două se
cole (pînă la asediul Vienei), 
constituind un adevăr necesar 
de recunoscut este departe de a 
fi și o recunoaștere suficientă. 
Noi n-am fost reduși, de-a lun
gul istoriei, la funcția de garanți 
prin sacrificiu de singe ai cul
turii și civilizației altora. Avem 
propriile noastre construcții de 
civilizație materială și spiritua
lă, dispunem de tradiții demne 
de a sta fără nici un efort de 
trufie alături de ale altora și 
dacă nu avem marile catedrale 
ale occidentului gotic sau pira
midele Egiptului antic nu sînt 
mai puțin elocvente asupra mă
reției de a concepe și a înfăp
tui o legendă precum aceea a 
Meșterului Manole valah sau 
destinul, de amplitudine cosmică, 
eminescian, atestind nu doar 
existența unui individ ci mai cu 
seamă ilustrînd o întreagă, com
plexă tipologie de convergență 
specific națională la universal. 
Cînd G. Călinescu îl numea pe 
marele prinț Dimitrie Cantemir 
„un Lorenzzo de Medici al nos
tru" valoarea unei atari formule 
nu stă în definirea unui sim
plu orgoliu, ci a unei depline 
compatibilități între o biografie 
românească și coordonatele uni
versale renascentiste, 
gia fiind rodul unui 
diu exhaustiv și al 
înțelegeri adinei iar nu 
speculație. Și exemplele 
putea continua, mergind în di
recția spulberării netemeinicei 
prejudecăți a complexului de in
ferioritate, existent la unii ca o 
formă a propriilor năzuinți mi
nore sau puteri insuficiente iar 
la alții ca strategie de intimi
dare a virtuților creatoare. Dacă 
istoria, cunoscută cum se cuvine, 
nu poate duce la o trufașă va
nitate în nici un caz nu ne poate 
condamna la o modestie umilă și 
falsă. Complexul neîncrederii în 
forțele proprii poate fi și a și 
fost multă vreme paralizant, 
conducind la scepticism în crea
ție și fatalism în gîndire. De 
aceea capătă o excepțională în
semnătate viziunea activă, supe
rioară, dialectică, asupra consi
derării istoriei și tradiției în 
orice domeniu. La urma urmei 
ceea ce ar trebui înțeles printr-o 
formulă cam tipizată, în orice 
caz insuficient de expresivă, 
cum este „valorificarea moșteni
rii" este tocmai acest lucru : 
avem trecutul și tradițiile pe 
care știm să ni le cucerim. Căci 
nu este suficientă mentalitatea de 
cronicar iar cuvintul „vizionar" 
se aplică tot atît de bine consi
derării trecutului ca și viitoru
lui. „Studiul istoriei trebuie să 
aibă și un alt scop în afară de 
simpla marcare cronologică a 
evenimentelor. Noi, cei de azi, 
nu sîntem cronicari"- — declară 
cu deplină îndreptățire un isto
ric, Stephen Fischer — Galați, 
în convorbirea cu Ilie Purcaru 
(..România — convergențe la 
universal", editura Albatros). Și 
același istoric continuă : ..Așa
dar, pentru mine, studiul istoriei 
poporului român, ca atare — și 
ca „studiu al unui caz" — este 
în primul rînd important în lu
mina istoriei României în con
textul mai larg al Europei răsă
ritene,^ al Europei întregi, și — 
lucru încă și mai fascinant — al 
istoriei mondiale. (...) Pentru că 
— o putem afirma cu deplină 
justețe — perspectiva reală a 
lumii contemporane nu poate fi 
înțeleasă fără cunoașterea isto
riei României ; pe de altă parte, 
n-ar fi deloc exagerat să afir
măm că problemele esențiale, 
pasionante pentru istorici — și, 
la urma urmei, pentru toți oa
menii — nu pot fi înțelese co
rect, în zilele noastre, fără cu
noașterea istoriei românilor".

Un asemenea punct de vedere 
ne evocă, în alți termeni, aceeași 
superioară comprehensiune, prin 
„convergența la universal", cu a 
lui G. Călinescu, el însuși spirit 
universal de amploare renascen-

tistă ca și cel pe care-1 /defi
nea drept „Lorenzzo de Medici 
al nostru". Și, din nou, vechiul 
complex al neîncrederii se vede 
pus în adevărata lui lumină, de 
frînă la o mai bună cunoaștere 
și folosire a ceea ce cunoaștem 
despre noi înșine. Pentru ama
torii de analogii „strivitoare" dar 
în fond dovedind o mare îngus
time și neînțelegere, iată lecția 
de patriotism a marelui nostru 
umanist expusă în cîteva fraze 
a căror vibrație patetică nu le 
face mai puțin valablie în con
text universal : „Nu poți să fii 
mîndru de ceea ce nu cunoști. 
Cel ce n-a văzut niciodată pic
turi de N. Grigorescu sau Lu- 
chian sau n-a contemplat Rete
zatul ori Marea Neagră, nu-și 
dă seama de frumusețea țării lui 
și ca atare e mai puțin mîndru 
de ea. Deci, condiție prelimi
nară : excursia. Pe urmă vin

IM. PURCARU

ROMÂNLV 
convergențe 
la univeiȚsal

două tur- 
este aici ? 
al barocu- 
Ibașfalăul

analo- 
stu- 
unei 
vană 

ar

inevitabil surprizele. Nu rareori 
în mijlocul unor sate tăcute dai 
de monumente nepieritoare. Nu 
prea știm bine ce tezaur avem. 
Admirăm bisericile din Buco
vina, cil uimitoarea lor pictură 
pe dinafară, superbul chiostro 
în alb de la Horezu, Biserica 
Neagră de la Brașov și cam atît. 
Densitatea grandiosului în spa
țiul nosțru e însă fantastică". 
„Excursiile" călinesciene de do
cumentare sint, din această per
spectivă, lecții de cunoaștere me
nite să fortifice o mîndrie legi
timă. Monumentalul și grandio
sul visate necontenit de acest 
ideal arhitect al spațiului româ
nesc își au îndreptățirea în ca
litatea ochiului educat să vadă 
într-un fel inaccesibil multor al
tora. Marea misiune a intelec
tualului patriot este tocmai a- 
ceasta : de a privi pentru alții. 
G. Călinescu 
se complacă 
în atmosfera 
lumii pentru 
tul că avem
cultură. Liber, prin erudiție și 
gîndire pătrunzătoare, de orice 
prejudecăți el putea scrie : 
„Cînd mă așez lingă unda să
rată a Pontului negru / Pulpele 
goale-ntinzînd pe nisip, visez că 
sînt Grec" pentru că nu doar 
știa dar trăia cu putere în cre
dința că fiecare vede luna de 
pe locul său și probabil că alt
fel luna nici nu se poate vedea. 
Același sentiment de mare mîn
drie culturală fată de ceea ce 
este intr-adevăr și bine cunoscut 
îl făcea să exclame, undeva 
lingă Brașov, dînd peste „o bi
serică barocă imensă, cu o fa-

nu se intimida să 
firesc, nestingherit 
marilor culturi ale 
că trăia sentimen- 
o mare istorie și

fadă în trei caturi și 
nuri laterale": „Ce 
Roma ? Vreun centru 
lui ? Nu : sintem la 
de altădată, acum Dumbrăveni". 
Definind aceeași sursă de mîn
drie. îndelung reprimată din ne
cunoaștere, ignoranță ori rea- 
voință, savantul Henri Coandă 
ilustrează același intim și indes
tructibil raport dintre specificul 
național și convergența la uni
versal : ,.într-o țară sugrumată
între trufiile celor mari (...) sin
gura scăpare era să țîșnești îna
inte, să zbori în sus. Să inovezi, 
să defrișezi, să țîșnești cu capul 
în piept spre înainte. Drumul 
spre înapoi, aici, n-a existat 
niciodată. înapoi erau împilările, 
negura, vidul istoric. „Poezia 
ruinurilor". care acoperă un în
treg veac literar, se consumă la 
noi într-un singur an : și atunci 
e robustă, profetică, socială, tu
mult al aspirațiilor deschise spre 
prezent. (...) Există o capacitate 
funciară a românilor (istoria 
ne-a deprins așa) de a trăi pre
zentul, de a fi oameni ai timpu
lui lor, sensibili la toate eferves
cențele lui și asta ni-i explică 
pe pionieri, pe Vuia, pe Vlai- 
cu...“. Savantul român, de re
putație mondială (căruia i se ă- 
daugă, în ilustrarea aceleiași vo
cații a pionieratului, Elie Cara- 
foli) este justificat, la rîndul 
său, de istoric: -«istoria poporu
lui român apare ca istoria unui 
popor ager și hotărit și ca isto
ria unor conducători ageri și ho- 
tăriți. Agerimea și istețimea ro
mânilor se pot explica, parțial, 
în lumina istoriei. Este evident 
că experiența istorică a români
lor i-a înzestrat cu o conștiință 
mai acută a realităților vieții. 
Miron Costin i-a situat pe ro
mâni „în calea tuturor răutăți
lor"». Ar trebui citați, exact în 
acest spirit, mari gînditori și 
creatori, personalități ale între
gii culturi, sfirșind cu contem
poranii Zaharia Stancu, Marin 
Preda, Eugen Barbu și mulți 
alții, savanți. ctitori de domenii, 
oameni de știință, personalități 
ale vieții publice și politice.

In „România — convergențe la 
universal", Ilie Purcaru ne oferă 
o sumă de convorbiri de acut 
interes actual, adevărate „pre
legeri" de educație patriotică 
susținute cu concursul unor per
sonalități ca G. Călinescu, 
H. Coandă. Al. Rosetti, Zaharia 
Stancu, Elie Carofoli, Mihai 
Pop, Stephen Fischer—Galați, 
Zoe Dumitrescu Bușulenga, Me- 
liusz Iozsef, Octav Doicescu, Oc- 
tav Onicescu, Magdalena Radu
lescu, Henri H. Stahl, Franyo 
Zoltan și Gheorghe Mitrăchiță, 
un „pictor naiv" care nu așterne 
pe pinză decît ceea ce visează 
(„aștept o noapte, două, trei 
pînă visez lucrul acela, apoi îl 
pictez") și care crede că „fiecare 
artist este liber între cei patru 
pereți ai lui. Acolo e dumnezeu 
și face ce vrea ; dar cînd iese cu 
tabloul din casă, el trebuie să 
țină seama că-și ia un risc". în 
spiritul celorlalți marcanți inter
locutori ai reporterului, Gh. Mi
trăchiță conchide cu infinită 
dreptate : „ca să ajungem să ne 
știe lumea 
buni decît 
lume".

trebuie să fim mai 
cei mai buni din

C. STANESCU

♦) ..ROMANIA — CON
VERGENȚE LA UNIVER
SAL" de Ilie Purcaru, editura 
Albatros, 1975.

21,00 Teleenciclopedia. 21,45 Publi
citate. 21.50 Film serial: „Mannix". 
22.40 24 de ore. Săptămîna spor
tivă.
DUMINICA, 26 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I
8,30 Avanpremiera zilei. 8.40 Cra

vatele roșii. 9.35 Film serial pen
tru copii: ..Daktari". 10,00 Viața 
satului. 11,45 Bucuriile muzicii. 
12,30 De strajă patriei. 13.00 Telex. 
13.05 Album duminical. 16,50 Tra
gerea loto. 17,00 Gala filmului de 
animație (III). 18,15 Oameni și re
colte. 18,35 Film documentar. Te-

21,00 La confluența școlii cu 
ducția. 21.25 Roman-foileton: 
milia Thibault". Episodul 6. 
24 de ore.

PROGRAMUL II
17.00 Telex. 17,05 Cîntecele 

mele. 17,25 Film . artistic: „1 
rație pentru copii minune". ........
Drumuri în istorie. Cetățile Hațe
gului. 19.00 Selecțiuni din opera 
„Lucia di Lammermoor" de Do
nizetti. 19,20 1001 de seri. 19.30 Te
lejurnal. 20.00 Film serial pentru 
copii: „Daktari" (reluare). 20,25 
Meridiane literare. 21,25 Telex.

pro- 
„Fa- 
22,10

; țării 
,Deco- 
. 18,40

Melodii îndrăgite cu grupul vocal 
„Cantabile". 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial: „Janosik". Epi

sodul III. 20,45 Tezaur de cîntec 
românesc. 21,05 Telex. 21,10 Ce 
știm și ce nu știm despre... 21,40 
Din filmoteca TV. 22,30 închiderea 
programului.
MIERCURI, 29 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10.00 Bucuroși de 

oaspeți. 10,25 '
toți: Miorița

Biblioteca pentru 
(reluare). 11,15 îhtîl-

ÂPTÂMiMAT.V 25-31 OCTOMBRIE
heran—Tabriz. 19,00 Lumea copii
lor. 19,30 Telejurnal. 20,00 Festi
valul cintecului pentru tineret și 
studenți. Gala ' ““
Film artistic: „Frunze 
nă“. Premieră pe țară.
ore.

PROGRAMUL II
10,00—11.30 Concertul

cil „George Enescu". 20,00 Eroi în
drăgiți de copii. 20,25 Ora melo
manului. 21,15 Din lirica univer
sală. 21.35 Film serial: „Mannix" 
(reluare).

LUNI, 37 OCTOMBRIE 1975
PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 

în limba maghiară. 19,00 Imagini 
din Portugalia contemporană. 19.15 
Publicitate. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Cel mai bun.,, 
continuă. Concurs de cultură ge

nerală și pregătire multilaterală.

laureaților. 21.00 
de toam- 
22,25 24 de

Filarmoni-

21,30 Bucureștiul — gazda unor 
importante reuniuni științifice in
ternaționale. 21,50 Portativ ’75.

MARȚI, 28 OCTOMBRIE 1975 
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Emisiune de 

educație estetică. 10,20 Film artis
tic: „Un strigăt în singurătate". 
11.25 Amintiri despre un mare ac
tor: C. I. Nottara. 11,45 Moment 
folcloric cu frații Andreica. 11.55 
Telex. 16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs 
de limbă franceză. 17,00 Telex. 17,05 
Muzică distractivă cu formația in
strumentală condusă de George 
Carabulea. 17.20 Reflector. 17.40 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 18,25 Vetre folclorice: 
Harghita. 18,55 Teleglob: Turcia. 
19.20 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Ancheta socială. Stil și... sti
luri. 20.35 în ciclul: Capodopere... 
astă seară „Orfeu". 21.40 Repor
taj TV. Bătrîna și mocănița. 22.00

nire cu Niculina Mirea și Alexan
dru Fărcaș de la Opera Română 
din CIuj-Napoca. 11.40 Documen
tar TV. Bătrîna și mocănița. 12.00 
Telex. 15,00 Fotbal: "----- ‘
dențesc — Olimpia 
16.50 Mult e dulce 
17.15 Muzică ușoară 
Valențiu Grigorescu. ______
timpul dv. liber vă recomandăm... 
17.45 La volan. 17.55 Cîntec mîn- 
dru-n țară auzi. 18.10 Atenție la... 
neatenție! 18.30 Cîntece de dra
goste — muzică ușoară cu Noro
cel Dimitriu. 18.50 Publicitate. 18,55 
Tribuna TV. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Revista economi
că TV. 20,25 Telecinemateca. Ci
clul Mari actori. Michel Simon în 
filmul „Sfirșitul zilei". 22,10 24 
de ore.

PROGRAMUL n
20,00 Studio ’75. 20,25 Orchestre 

simfonice românești. 21,15 Telex.

Sportul stu- 
Satu-Mare. 

și frumoasă, 
cu formația 
17,30 Pentru

21,20 Inscripții pe celuloid. 
Roman-foileton (reluare): „Fami
lia Thibault".

JOI, 30 OCTOMBRIE 1975 
PROGRAMUL I
16,00 Fotbal: Cehoslovacia — An

glia. 17,50 Telex. 17,55 Din țările 
socialiste. 18.05 Enciclopedie pen
tru tineret. 18,30 Muzica. 18.45 Uni
versitatea TV. 19,20 1001 de seri. 
19.3!) Telejurnal. 20.00 Mai aveți o 
întrebare? 20,40 Baladă pentru 
acest pămînt: Valea Teleajenului. 
21,00 Revista literar-artistică TV. 
21.50 O mie de lumini. Spectacol 
muzical realizat de studiourile 
RAI din Roma. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Concert simfonic susținut 

de orchestra de studio a Radiote- 
levizlunii. 21.50 Pagini de umor : 
„Ce vrăji a mai făcut nevasta 
mea".

VINERI, 31 OCTOMBRIE 1975 
PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 

limbă engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,45 Tragerea 
loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Teleobiectiv. 20,20 
File de dicționar. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17,05 

cu formația Paul 
Anchetă socială 
Vetre folclorice: 
Vîrstele peliculei. , _ _____
te. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Opera — frescă so
noră a istoriei. 20,20 Viața econo
mică a Capitalei. 20.45 Telex. 20,50 
Teatru scurt: ..Lumea zice că...“. 
21.4G Treptele afirmării. Violonistul 
Ștefan Rodescu.

Muzică ușoară 
Ghentzer. 17.20 
(reluare). 17,55 
Harghita. 10,25 
19,15 Publicita-

cum vă place?!

Biletul de papagal...

Desen de 
ST. COCIOABA

Circulară
Caricatură de

SORIN POSTOLACHE

Desen de

I. VLÂSCEANU
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TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea lui W. R. TOLBERT JR., urmă
toarea telegramă :

Dragă domnule președinte și coleg.
Apreciem deosebit și sintem profund recunoscători pentru mesa

jul dumneavoastră amabil de felicitări, transmise cu prilejul rezul
tatelor, încununate de un succes covirșitor, ale alegerilor generale 
din Liberia de la 7 octombrie a.c.

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

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

SOSIRE
Tovarășul Ștefan Andrei, 

membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S.. a făcut o vizită de 
prietenie în Uniunea Sovietică 
s-a înapoiat, vineri noaptea, in 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovară
șul Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., acti
viști de partid.

Au fost de față N. V. Maslen
nikov, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

PLECĂRI
Vineri după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Uniunii De
mocraților pentru Republică 
(U.D.R.) din Franța, care la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a 
făcut o vizită în țara noastră.

Delegația a fost formată din 
Jean de Lipkowski, secretar na
țional al U.D.R., fost ministru, 
■minstru plenipotențiar, Albin 
Chalandon. membru al Comi
tetului Central al U.D.R.. de
putat, fost ministru, Paul-Marie 
de la Gorce, membru al Consi
liului Național al U.D.R., Marie 
Dewarvin, membră a Consiliu
lui Național al U.D.R., prof, 
univ. dr. Florian Francois Dcl- 
barre, membru al Consiliului 
Național al U.D.R., decanul Fa
cultății de medicină din Paris- 
Cochin, Michel Barnier, membru 
al Consiliului Național al U.D.R., 
funcționar superior la cabinetul 
secretarului de stat pentru tine
ret și sport, Louis Bobet, mem
bru al Consiliului Național al 
U.D.R.. președinte director ge
neral al firmei „Thalaxsa Inter- 
national" din Quiberon.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, Teodor Marinescu, mem
bri ai C.C. al P.C.R., Vasile 
Șandru, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Radu 
Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C., Lia Manoliu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
Nicolae Nicolaescu, secretar ge
neral la Ministerul Sănătății.

Au fost de față Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Delegația R. P. Mongole, con

dusă de Dumaaghiin Sodnom, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, a părăsit, 
vineri după-amiază, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați de 
Mihai Marinescu, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președinte
le Comitetului de Stat al Plani
ficării, de alte persoane oficiale.

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

VIZITĂ
La invitația Institutului ro

mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociației de 
prietenie româno-peruane, poe
tul peruan Arturo Corcuera, di
rector în Institutul Național de 
Cultură din Peru, membru al 
Asociației de prietenie și relații 
culturale peruano-române. a fă
cut o vizită de documentare in 
țara noastră.

CURSURI DE

EDUCAȚIE ESTETICĂ
Universitatea populară Bucu

rești a organizat pentru acest an 
o nouă serie de cursuri de cul
tură estetică spre a veni în in- 
t-impinarea unor cît mai variate 
cerințe de lărgire și aprofunda
re a orizonturilor culturale ale 
tinerilor de toate specialitățile. 
Un curs nou de abordare a ce
lor mai spinoase și mai contro
versate probleme generale cu 
care se confruntă arta zilelor 
noastre și intitulat „Probleme 
estetice ale artei în lumea con
temporană" este susținut de un 
colectiv de catedră format din 
cadre de prestigiu ale esteticii 
noastre. Se vor dezbate aici, la 
dopă săptămîni, lunea în sala 
Dalles teme ca: Locul și rolul 
artei în structurile existenței și 
conștiinței sociale, Raportul din
tre estetica artei și estetica ex- 
tra-artistică. Revoluția tehnico- 
științifică și arta. Mass-media și 
arta etc. Cursul se adresează tu
turor iubitorilor de artă, de toa
te categoriile, care doresc să-și 
îmbogățească cunoștințele și 
orientarea în privința unor am
ple fenomene pe scară mon
dială.

Cursurile de arte plastice, de 
etnografie, de arhitectură și ur
banism, de artă și tehnică foto
grafică, de cultură muzicală, de 
cultură cinematografică, de lite
ratură, de teatru, s-au îmbogă
țit cu o serie de teme dintre 
cele mai actuale, vizînd compe
tența în domenii diverse. Cicluri 
noi de prelegeri, ca cel închinat 
patrimoniului cultural românesc 
sau monument și epoca, cursul 
practic de tapiserie sau cel de 
ikebana nuanțează cultura este
tică, întregesc posibilitatea unui 
contact direct cu sursele de fru
mos românești și universale.

MANIFESTARE
Cu prilejul aniversării a trei 

decenii de la crearea Organiza
ției Națiunilor Unite, vineri 
după-amiază, a avut loc în Ca
pitală, o adunare festivă. Mani
festarea s-a desfășurat în pre
zența unor reprezentanți ai Cen
trelor O.N.U. la București, ai 
unor instituții centrale, ai Aso
ciației Române pentru Națiuni
le Unite, ai Asociației Tineretu
lui și Studenților din România 
pentru Națiunile Unite, a unor 
personalități ale vieții științifice 
și culturale a Capitalei.

Cuvîntul de deschidere a adu
nării a fost rostit de prof. dr. 
Alexandru Bălăci, președintele 
Asociației Române pentru Na
țiunile Unite (ANUROM), care 
a relevat semnificația zilei de 24 
octombrie, zi în care O.N.U. 
aniversează trei decenii de exis
tență, subliniind, totodată, ecoul 
pe care acest eveniment il are 
în țara noastră.

în continuare, a luat cuvîntul
B. Devarajan, reprezentantul 
Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) la 
București. Subliniind rolul Na
țiunilor Unite în abordarea ma
rilor probleme politice și econo
mice ale umanității, vorbitorul a 
subliniat contribuția activă a ță
rii noastre la dezbaterea celor 
mai importante obiective înscri
se pe agenda O.N.U., la crește
rea prestigiului acestei organi
zații. Vorbitorul a apreciat, tot
odată, activitatea României, pen
tru statornicirea unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale. A fost evidențiată în ace
lași timp prezența activă a ță
rii noastre în cadrul programe
lor de asistență tehnică desfă
șurată de P.N.U.D., menite să 
stimuleze dezvoltarea științifică 
și tehnologică a diverselor țări 
ale lumii.

în alocuțiunea rostită apoi, 
prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, s-a 
referit. în mod deosebit, la po
ziția României privind crește
rea rolului O.N.U., astfel incit 
acesta să devină un instrument 
internațional și mai eficace în 
măsură să răspundă pe deplin 
aspirațiilor de pace, colaborare 
și progres ale tuturor popoare
lor. Vorbitorul a amintit, de ase
menea, că alegerea României ca 
membru nepermanent al Consi
liului de Securitate este o re
cunoaștere a prezenței active a 
țării noastre în viața internațio
nală. a contribuției sale con
structive la dezbaterea, negocie
rea și soluționarea problemelor 
majore care confruntă omenirea.

în cadrul adunării a vorbit, de 
asemenea, prof. dr. Dumitru Ma
zilii, secretar general al Asocia
ției Române pentru Națiunile 
Unite, care a evidențiat sensu
rile și semnificațiile sărbători
rii. la aceeași dată, sub egida 
O.N.U., a Zilei Mondiale de In
formare asupra Dezvoltării. Vor
bitorul a analizat cîteva dintre 
cerințele actuale ale dezvoltării 
pe care o reclamă înfăptuirea 
aspirațiilor de progres social ale 
tuturor popoarelor, de făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Acțiuni sportive de masă dedicate 
Congresului U. T. C.

și Conferinței
• O AMPLA ACȚIUNE PENTRU

TRECEREA PROBELOR 
COMPLEXULUI

„SPORT Șl SĂNĂTATE"

începînd de azi, în Capitală și 
în celelalte localități din țară, se 
va declanșa o amplă acțiune de 
masă pentru trecerea probelor 
complexului „Sport și sănătate", 
avînd ca obiectiv atragerea unui 
număr mare de salariați și elevi 
în practicarea organizată a exer- 
cițiilor fizice și sportului, la 
menținerea sănătății și creșterea 
capacității de muncă. în program 
sînt prevăzute o suită de exerci
ții fizice, sporturi individuale, 
jocuri pe echipe, activități turis
tice și tehnico-aplicative. Această 
acțiune sportivă de masă se va 
desfășura pe grupe și categorii 
de vîrstă. în perioada 25 octom
brie și 10 noiembrie.

• START INTR-O NOUĂ EDIȚIE
A „CUPEI TINERETULUI"

Peste cîteva zile se va da star
tul într-o nouă ediție, a 3-a. a 
popularei competiții de masă, cu 
caracter republican, „Cupa tine
retului", întrecere sportivă des
chisă tinerilor din întreprinderi 
și instituții, din unități militare 
și din mediul rural, elevilor și 
studenților. Pentru sezonul rece 
sînt prevăzute concursuri de te
nis de masă, gimnastică, șah. 
patinaj, sanie și schi, care se 
vor desfășura în cinci etape, cu 
finale pe țară. Duminică 2 no
iembrie se va da startul în pri
ma etapă, faza de masă, pe 
unități și grupe sportive.

• CONCURS DE GIMNASTICĂ
O atractivă competiție de gim

nastică modernă se va desfășura 
mîine. de la ora 8,30. în Sala 
de la Ștrandul Tineretului. E- 
chipe feminine din Timișoara, 
Constanta. Ploiești, Brașov și din 
municipiul București se vor în
trece în cadrul „Cupei Congre
sului U.T.C.". organizată de Clu
bul sportiv școlar București.,

PRIMIRI LA PRIMUL
MINISTRU AL GUVERNULUI

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit, vineri, pe Ivan Aba- 
giev, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București, 
la cererea acestuia.

In cadrul întrevederii, au fost 
abordate probleme privind ex
tinderea colaborării și cooperării 
economice dintre România și 
Bulgaria.

★
Primul ministru al guvernului, 

tovarășul Manea Mănescu, a 
primit, la 24 octombrie, pe Hani 
Khasawneh, ambasadorul Ior
daniei la București, la cererea 
acestuia.

Concurs de admitere 
în învățămîntul superior

Ministerul Educației și învăță- 
mîntului comunică : in urma su
plimentării cifrelor de școlari
zare la învățămîntul superior 
pentru anul universitar 1975/ 
1976, simbătă 8 noiembrie 1975 
se organizează concurs de admi
tere la următoarele instituții de 
invățămint superior : Institutul 
politehnic din București, Institu
tul politehnic din Cluj-Napoca, 
Institutul politehnic din Iași, 
Institutul politehnic din Timi
șoara, Institutul de Petrol și 
Gaze din Ploiești, Facultatea de 
utilaj tehnologic a Institutului 
de construcții din București, 
Facultatea de electrotehnică a 
Universității din Craiova, Fa

AU ÎNDEPLINIT
PLANUL

într-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. colecti
vele de muncă, din cadrul Cen
tralei industriei mătăsii, inului și 
cînepii au raportat îndeplinirea 
prevederilor cincinalului. Pînă 
la sfirșitul acestui an lucrătorii 
centralei vor realiza o produc-

CEVA MAI MULT
(Urmare din pag. I)

tuși, cum s-a văzut, vrea realul. Cit despre 
profesie și-a ales una unde concurența este 
mai mare decît la Politehnică ! Ce se va 
alege de ea dacă pînă la sfirșitul școlii 
nu-și va modifica fie rezultatele la învățătu
ră, fie nu se va aprecia mai exact ?

Citind aceste dosare mă gîndeam, din 
nou, cit de necesar este sâ-i determinăm 
pe dascălii noștri să se concentreze și mai 
mult spre cunoașterea și modelarea elevi
lor lor, apelînd la metodele moderne, știin
țifice. Cît de bine este ca aceste date să 
fie aduse la cunoștința părinților (în ve
derea cooperării), și, de ce nu ?, unele din
tre concluzii la cunoștința elevilor înșiși. Au- 
toparticiparea nu este deloc de neglijat în 
procesul de care vorbim. Dar, mă mai gîn
deam cît de util este să se colaboreze în
deosebi cu organizația U.T.C. a fiecărei 
clase. Cuvîntul acela, „dispreț" (pentru 
coleg) poate deveni tema unei adunări ge
nerale, a unui concurs de versuri despre 
prietenie ori a unui montaj literar despre 
spiritul tovărășesc în epoca noastră. Egois

mul, ca sursă a singurătății, nu poate fi 
nicăieri mai bine vindecat decît în colectiv. 
Aducerea la realism, întrajutorarea etc. sînt, 
de asemenea, teme foarte firești pentru or
ganizația U.T.C.

lata fotografia unei fete foarte frumoase. 
Dar rată și caracterizarea pe ®are i-a făcut-o 
o colegă : „Are calități, dar cu învățătura 
nu e prea bine cum a luat-o de cîțiva ani. 
O dovedesc notele, care cînd urca, cînd 
coboară. Eu știu că, daca ar vrea, ar fi o 
fată nu bună, ci foarte bună, dar mai întîi 
trebuie să-și dea seama pentru cine mun
cește. Dar sper că nu-și va da seama prea 
tîrziu, căci ar fi păcat". A fost, oare, for
mulata deschis această îngrijorare și în fața 
colegilor uteciști ?

...Cuvintele lucide ale colegei, prezente în 
fișa psiho-pedagogicâ, dovedesc că organi
zația U.T.C. din școală nu trebuie să cola
boreze cu cadrul didactic doar în consiliul 
profesoral, și nu doar în probleme generale 
ci, mai ales, el trebuie sâ aibă alături de 
dascăl ceva mai mult în bătălia care se 
duce pentru valorile înscrise în fișa de ca
litate a fiecărui elev.

U. A. S. C. R.
• „CUPA SPERANȚELOR" LA 

ATLETISM

în cadrul manifestațiilor spor
tive dedicate Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R.. elevii liceelor 
din județul Ilfov au participat la 
o amplă competiție de atletism, 
avînd în program mai multe 
probe de alergări, aruncări și 
sărituri. întrecerile finale pe ju
deț au loc mîine. duminică. 26 
octombrie, de la ora 9, pe Sta
dionul Tineretului din Capitală.

Semifinalele Campionatelor naționale de box

0 REUNIUNE MAI ECHILIBRATĂ
Cea de-a doua gală semifina

lă a „naționalelor" de box, des
fășurată aseară, a avut darul să 
mai estompeze, întrucîtva, gus
tul amar de joi seara. Numărul 
partidelor desfășurate sub sem
nul echilibrului a fost mai ma
re și misiunea arbitrilor ceva 
mai dificilă, dînd naștere, une
ori. la proteste din partea spec
tatorilor.

In general, însă, deciziile au 
fost corecte, iar în întîlnirile 
foarte greu de apreciat, cum au 
fost cele dintre St. Duminică — 
N. Popa și FI. Livădaru — Gh. 
Vlad, rezultatul a fost de partea 
primilor, care au reușit să bo- 
xeze mai clar, mai „curat".

Partida, însă, cea mai specta
culoasă. a fost cea dintre Al. Tu
rei și R. Cosma, în care ambii 
competitori au desfășurat o fru
moasă suită de procedee teh
nice și eschive, într-un ritm 
electrizant, în final detașindu-se 
primul, mai stăpîn pe nervi și 
pe situație.

Frumoase evoluții au avut și 
fostul campion european A. Du
mitrescu, același boxer tehnic, 
T. Ghinea. un „lucid" care a 
știut să-și „scrimeze" adversa
rul ciștigind net, *i  doi favoriți, 

în timpul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
discutate unele probleme refe
ritoare la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor de colaborare 
dintre România și Iordania.

★
în aceeași zi. primul ministru 

a primit. în vizită protocolară de 
prezentare, pe Iahia Zaharia Al- 
Mukadami, ambasadorul Repu
blicii Arabe Libiene în Republi
ca Socialistă România.

La primiri a participat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

cultatea de mecanică a Univer
sității din Galați, Secția de fizi
că a Universității din Timișoara, 
Facultatea tehnică a Institutului 
de invățămint superior din Baia 
Mare, Facultatea tehnică a 
Institutului de invățămint su
perior din Pitești.

Informații privind domeniile 
și numărul de locuri pentru care 
se organizează concursul, pre
cum și desfășurarea lui se pot 
primi de la instituțiile de învă- 
țămînt superior respective.

Condițiile concursului sînt cele 
publicate în broșura ..Admiterea 
în învățămîntul superior" ediția 
1975.

CINCINAL
ție industrială suplimentară va- 
lorînd 960 milioane lei. Vor fi 
livrate în plus economiei națio
nale circa 13,5 milioane m.p. țe
sături de mătase, 2,9 milioane 
m.p. țesături de bumbac, peste 
20 de milioane m.p. de țesături 
subțiri și groase din in-eînepă 
și. respectiv, cînepă-iută. im
portante cantități de fire, blănuri 
artificiale etc.

ETAPA A Xl-A A 
CAMPIONATULUI 

DIVIZIEI A 
LA FOTBAL

Campionatul divizitei naționa
le A la fotbal, programează cea 
de-a Xl-a etapă. Astfel, astăzi, 
are loc partida dintre Sport Club 
Bacău și F.C.M. Reșița, întîlnire 
ce va fi transmisă și pe micul 
ecran, de la ora 15.

Miine, în Capitală, tot de la 
ora 15 vor avea loc jocurile din
tre : Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 
(stadionul Giulești) și Sportul 
studențesc — F.C. Argeș (sta
dionul Republicii). în țară : U.T. 
Arad —■ Politehnica Iași, Univer
sitatea Craiova — C.F.R. Cluj- 
Napoca. Universitatea Cluj-Na
poca — F.C. Constanța. Politeh
nica Timișoara — Dinamo, Olim
pia Satu Mare — Steaua și F.C. 
Bihor — Jiul.

Alee Năstac și M. Simon, care 
s-au calificat înainte de limită, 
prin k.o. și, respectiv, abandon.

E drept, că și Ion Alexe a cîș- 
tigat prin abandonul adversaru
lui său, pentru rănire, dar ar
bitrul de ring n-a sesizat că, 
din ciocnirea anterioară, ambii 
boxeri se aflau in situație si
milară. Oricum, Alexe era, după 
primele două reprize, în ușor a- 
vantaj și se părea că victoria îi 
va aparține. Ar fi fost mai fi
resc și mai de dorit.

Rezultatele tehnice : semi- 
muscâ : T. Ghinea b.p. P. Ga- 
nea ; Al. Turei b.p. R. Cosma ; 
cocoș : A. Dumitrescu b.p. Al. 
Dobâeș ; St. Duminică b.p. N. 
Popa ; semiușoară : C. Ștefano- 
vici b.p. V. Sirbu ; FI. Livădaru 
b.p. Gh. Vlad ; semimijlocie :
C. Hajnal b.p. V. Cicu ; C. Ho- 
duț b.p. G. Agapșa ; mijlocie : 
S. Tîrilă b. abandon C. Chiracu ; 
Alee. Năstac b. abandon M. Cu- 
lineac ; grea : I. Alexe ab III 
G. Axente ; M. Simon aban
don II I. Dascălu.

Finalele vor avea loc în Pa
latul sporturilor și culturii du
minică dimineața, de la ora 
10.00.

SOCRATE UNGUREANU

FESTIVALUL
CÎNTECULUI

PENTRU TINERET 
Șl STUDENȚI

Prima zi a festivalului a adus 
pe scena Studioului de concerte 
al Radioteleviziunii române din 
strada Nuferilor, muzica corală. 
Inspirate din viața uteciștilor ce 
muncesc și învață cu entuziasm 
in uzine, in laboratoare, in insti
tute, cele 24 de lucrări selec
tate și prezentate in etapa fi
nală a concursului de creație al 
festivalului s-au evidențiat nu 
numai prin diversitatea tema
tică, ci și prin bogăția și varie
tatea mijloacelor componistice. 
Piesele ascultate și aplauda
te ieri seară de un numeros 
public, au demonstrat seriozita
tea și responsabilitatea cu care 
creatorii muzicii de gen s-au 
angajat in această manifestare. 
Nivelul ridicat al competiției, 
ponderea numerică a partituri
lor, precum și a versurilor de 
certă valoare, dovedind gradul 
de interes al compozitorilor pen
tru concurs, dintre care amintim 
pe : Mircea Neagu, Vasile Timiș, 
Gheorghe Bazavan. Radu Paladi, 
George Grigoriu, Vasile Donose. 
Radu Șerban, Temistocle Popa, 
Aurel Giroveanu, Adalbert Win
kler. Liviu Ionescu ș.a. Prezenta 
poeților Alexandru Andrițoiu, 
Nicolae Dragoș, Vlaicu Birna, 
Eugen Frunză ș.a. autori ai ver
surilor lucrărilor demonstrează 
și pe acest plan, gudiența de 
care s-a bucurat manifestarea in 
rindul creatorilor prestigioși și, 
totodată nivelul ei elevat. Ur
mărind să asigure o serioasă 
bază interpretativă, organizatorii 
au reușit să confere partiturilor 
execuții model prin invitarea pe 
scena concertului a unor va
loroase colective corale, cum ar 
fi : Corul Liceului „Mihai Vitea
zul", dirijor Valeria Nica-Chiriță, 
Corul Liceului de muzică nr. 1. 
dirijor Nicolae Niculescu, Corul 
Liceului de muzică nr. 2, dirijor 
Florica Avramescu, Corul An
samblului artistic al U.T.C., di
rijor Voicu Enăchescu, Corul Fa
cultății de pedagogie a Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu", 
dirijor Petre Crăciun.

ALINA POPOVICI

• IN SALA sporturilor din 
Bacău s-a desfășurat vineri 
concursul special pe aparate 
din cadrul campionatelor repu
blicane de gimnastică. în com
petiția feminină, campioana ță
rii, Nadia Comăneci, s-a situat 
pe primul loc la paralele, sări
turi și birnă, iar la sol victoria 
a revenit Teodorei Ungureanu. 
în competiția masculină au ter
minat învingători următorii gim- 
naști : paralele : Dan Grecu ; 
sol : Cecicheș ; cal cu minere : 
Gal ; bară fixă : Cepoi ; sări
turi : Cecicheș ; inele : Oprescu.

• LA BELGRAD, în turneul 
feminin (locurile 7—12) al cam
pionatelor europene de volei, 
selecționata României a învins 
cu scorul de 3—0 (15—4, 15—7, 
15—7) echipa Italiei, iar repre
zentativa Iugoslaviei a întrecut 
cu 3—0 formația Belgiei. în cla
sament conduc România și Iu
goslavia cu cîte 8 puncte.

• TENISMANUL ROMAN 
Ilie Năstase a cîștigat proba de 
simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de la Hilton 
Head (Carolina de Sud), la care 
au participat unii dintre cei mai 
valoroși jucători din lume. în 
finală. Ilie Năstase l-a întrecut 
în trei seturi, cu 5—7, 7—6, 6—4 
pe campionul australian Rod 
Laver, la capătul unei partide 
spectaculoase și de un excelent 
nivel tehnic.

în finala probei de dublu fe
mei, perechea americană Chris 
Evert — Rosemary Casals a dis
pus cu 7—5, 6—1 de cuplul 
Evonne Goolagong (Australia) — 
Virginia Wade (Anglia).

Ultima finală a turneului — 
cea a probei de dublu mixt — 
se va disputa între perechile 
Rosemary Casals — Ilie Năstase 
și Evonne Goolagong — Rod 
Laver.

• ÎN PRIMA RUNDA a tur
neului zonal masculin de șah de 
la Vrața, marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
Ermenkov (Bulgaria). Rezultatul 
de egalitate a fost consemnat și 
în partidele Duebbal (R.F. Ger
mania) — Sigurjonsson (Islan
da) și Winthenson (Elveția) — 
Radulov (Bulgaria). Sax (Un
garia) a ciștigat la Letzelter 
(Franța), Neckar (Cehoslovacia) 
la Bednarski (Polonia), Matano- 
vici (Iugoslavia) la Vogt (R.D. 
Germană), iar Czerniak (Israel) 
l-a învins pe-Stroebel (Austria). 
Partida Matulovici (Iugoslavia) 
— Ree (Olanda) s-a întrerupt.

ZIUA ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
ORDIN DE ZI

AL MINISTRULUI APĂRĂRII NAȚIONALE 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

La 25 octombrie, anul acesta, sărbător'm Ziua 
Armatei Republicii Socialiste România în atmo
sfera puternicului avînt creator cu care oamenii 
muncii de pe întreg cuprinsul țării acționează 
pentru transpunerea neabătută în viață a măre
țului Program de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, pentru obținerea de noi și im
portante realizări în înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen.

Această zi evocă momentul înălțător cînd, în 
urmă cu 31 de ani. a fost desăvîrșită eliberarea 
patriei de sub dominația fascistă. Rememorînd 
acest eveniment, națiunea noastră socialistă a- 
duce un fierbinte omagiu vitejiei și spiritului 
de sacrificiu dovedite de bravii ostași români 
care au participat cu bărbăție, împreună cu găr
zile patriotice, cu întregul popor, la înfăptuirea 
insurecției naționale armate antifasciste și anti- 
imperialiste din august 1944 și au luptat apoi 
în continuare, umăr la umăr cu ostașii sovietici, 
pentru alungarea trupelor hitleriste de pe ultima 
brazdă de pămînt românesc, pentru eliberarea 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă Ia zdrobirea 
Wehrmachtului german. Totodată, poporul nostru 
își exprimă dragostea și prețuire? față de ar
mata sa populară de azi. creată și educată de 
Partidul Comunist Român. Continuînd și îmbo
gățind tradițiile luminoase făurite de înaintași, 
identifieîndu-se cu idealurile și interesele vitale 
ale poporului, armata României socialiste își în
deplinește cu abnegație misiunea încredințată.

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și mai
ștri militari, ofițeri, generali și amirali.

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

Răspunzînd grijii părintești a partidului și

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

în posturile de răspundere încredințate sub 
faldurile drapelelor de luptă, să vă îmbărbăteze 
permanent înalta mîndrie patriotică și conștiința 
arzătoare că, împreună cu întreaga națiune, «în
teți străjuitori neclintiți ai tuturor valorilor ma
teriale și spirituale moștenite de la străbuni, ai 
cuceririlor noastre revoluționare de azi. ai in
dependenței. suveranității și integrității terito
riale a României socialiste.

în cinstea celei de-a 31-a aniversări a Zilei 
Armatei Republicii Socialiste România,

, ORDON:
La 25 octombrie, ora 21,00. Ia București se 

vor trage, in semn de salut, 21 salve de artilerie!
★

Trăiască Partidul Comunist Român — condu
cătorul încercat al poporului, inspiratorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor noastre !

Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie
— Republica Socialistă România I

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

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

Ministrul Apărării Naționale 
general de armată 

ION IONIȚA

Adunare festivă
Vineri după-amiază a avut Ioc 

în Capitală adunarea festivă 
consacrată Zilei Armatei Repu
blicii Socialiste România.

La adunare au luat parte to
varășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., gene
ralul de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării națio
nale, Teodor Coman, ministrul 

Ide interne, general-colonel Ion 
Coman, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef 

y al Marelui Stat Major, repre- 
u zentanți ai conducerii unor in- 
w stituții centrale și organizații 
I obștești, veterani din războiul 0 antihitlerist, generali, ofițeri, 
«maiștri militari și subofițeri, re

prezentanți ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire 

I a tineretului pentru apărarea 
“ patriei, oameni ai muncii din 
y întreprinderi și instituții bucu- 
» reștene.

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

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Despre semnificația Zilei I Armatei Republicii Socialiste
România a vorbit generalul-ma- 
ior Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului apărării naționa- 

u le și secretar al Consiliului po- 
| litic superior. Sărbătorirea Zi- 
U lei armatei, a arătat vorbitorul, 
& este o expresie a cinstirii de că- 
U tre oamenii muncii a vitejiei și 
p spiritului de jertfă cu care osta

șii români, în urmă cu peste 
trei decenii, au participat, îm
preună cu gărzile patriotice, cu 
întregul popor, la înfăptuirea 
Insurecției naționale armate an
tifasciste și antiimperialiste și 
au luptat apoi, umăr la umăr cu

DEMNI, SUB DRAPEL
Azi, 25 octombrie...
Se împlinesc treizeci și unu 

de ani de cînd pe ultima brazdă 
de pămînt românesc — la Cărei 
și Satu Mare — flutura din nou, 
biruitor, tricolorul. îl arboraseră 
brațele bravilor ostași români 
care, prin bătălii dîrze duse cot 
la cot cu ostașii sovietici,' alun
gaseră din țară cele din urmă 
trupe hitleristo-horthyste. desă- 

Ivirșind astfel eliberarea patriei 
de sub dominația fascistă. în 
semn de omagiu adus vitejiei 

u luptătorilor români pentru îm
plinirea acestui act, data aceea 
de 25 octombrie a devenit Ziua 
armatei.

Glorificînd faptele eroice ale 
celor de-atunci, poporul nostru 
îi înconjoară, deopotrivă, cu 

r. dragostea lui pe ostașii de as
tăzi ai României socialiste. Săr
bătoarea armatei este, deci, săr
bătoarea celor care au făurit
nemuritoare tradiții de luptă,
ca și a celor care le continuă 
și le îmbogățesc în prezent.

1
5 Printre aceștia din urmă se

numără și artileriștii din unita
tea în care muncește colonelul 

IStelian Zăvideanu.
Biroul de lucru al acestui ex

perimentat ofițer — de ce i s-o 
fi spunînd oare birou ?! — sea- 

t, mănă mai degrabă cu un labo- 
Irator : scheme și mecanisme, 

piese ciudate pentru un necu
noscător și aparatură felurită. 

| Doar privind în jur și ascultîn- 
I- du-1 pe colonelul Zăvideanu a- 

ducînd frecvent în discuție ter
meni ca problematizare, circui- 

Ite integrate, algoritmizare, tra
iectorii optime, drum critic, iți 

!dai seama de complexitatea
muncii și a specialității celor 
din această unitate modernă.

(! Poate de aceea și numele oame
nilor înșiși sună parcă deosebit 
în asociere cu faptele lor ; ino
vația soldatului Mardare, me
toda maistrului militar Nicoli- 
cioiu, performanta locotenentu- 

y lui Zanea...

«
Marea performanță a acestor 
militari o constituie însă trage
rile precise — scopul și chinte- 
U sența întregii lor pregătiri. Pen
ii tru că ea presupune concomi- 

.. tent temeinice cunoștințe și de- 
? prinderi de specialitate, stăpî- 
H nirea desăvîrșită a tehnicii per
ii fecționate din înzestrare, înalte 
g calități morale și ostășești, in 

primul rind disciplină, conștiin

ostașii sovietici, pentru desă- 
virșirea eliberării patriei de sub 
dominația fascistă, pentru obți
nerea victoriei asupra Germa
niei naziste. Această sărbătoare 
constituie, totodată, un prilej de 
evocare a tradițiilor bogate fău
rite de poporul român. în lupta 
seculară pentru libertate socială 
și independentă națională, un 
simbol al prețuirii de care se 
bucură armata în societatea 
noastră socialistă, al grijii neslă- 
bite-ce i-o poartă partidul și 
statul.

Mîndri de tradițiile făurite de 
înaintași, de marile înfăptuiri 
socialiste obținute de patria 
noastră, militarii, manifestîn- 
du-și recunoștința profundă fa
ță de Partidul Comunist Român, 
față de secretarul general al 
partidului, președintele repu
blicii, comandantul suprem 
al forțelor armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înfăptuiesc 
cu abnegație misiunea de onoa
re încredințată.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la activitatea 
desfășurată de partid pentru 
crearea unei armate profund 
devotate intereselor poporului, 
apărătoare de nădejde a cuce
ririlor revoluționare ale oame
nilor muncii, scut de nădejde al 
libertății, independenței și inte
grității patriei. Izvorul tăriei 
armatei — a subliniat vorbito
rul —, chezășia exercitării de
pline a rolului ce-i revine în 
societatea noastră constau în 
conducerea ei de către Partidul 
Comunist Român.

Componentă principală a sis
temului național de apărare, ar
mata noastră dispune de tot 
ceea ce ii este necesar pentru 
îndeplinirea misiunilor încredin
țate de partid și popor, este în
zestrată cu armament și tehnică 
de luptă modernă, în cea mai 

ciozitate, un înalt spirit al da
toriei.

— Dacă în urmă cu cîțiva ani 
ne mai luptam încă cu califica-^ 
live satisfăcătoare — spunea 
colonelul Zăvideanu — acum ne 
străduim să eliminăm și cei 
cîțiva de „bine" apăruți pe ici- 
colo. cu prilejul tragerilor res
pective. Cu tot mai mare regu
laritate, acest adevărat „baca
laureat" al artileriștilor este 
trecut cu rezultate dintre cele 
mai bune, ceea ce se reflectă și 
în faptul ca, de Ia cîteva sub
unități fruntașe, cîte existau a- 
cum doi ani, în prezent toate 
au ajuns la acest nivel, iar uni
tatea, în întregul ei, a cucerit 
titlul de „Unitate de frunte". Și 
totul se datorește oamenilor — 
cadre și ostași — eforturilor, 
pasiunii și muncii lor neobosite. 
Avem oameni minunați, care-și 
cunosc îndatoririle și știu să se 
achite de ele în mod exemplar...

I-am cunoscut pe acești oa
meni : flăcăi viguroși, înflăcă
rați de dorința de a învăța, de 
a-și aduce cota de contribuție la 
îmbogățirea moștenirii lăsate de 
contingentele înaintașe, de a în
corpora tot mai solid în întrea
ga lor activitate calitatea înaltă 
și rezultatele superioare, adică 
de a îndeplini întocmai ordinele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
comandantul suprem al forțelor 
noastre armate.

Cum este și firesc, în fruntea 
lor. a tuturor acțiunilor pentru 
înfăptuirea acestui imperativ, 
sînt comuniștii : ca maiorul Io
nel Popescu, ca soldatul Vasile 
Mirzac, ca maistrul militar Va
sile Mandache... Lor le aparțin 
inițiativele cele mai îndrăznețe 
— ca aceea a instruirii rapide, 
îndemnurile cele mai convingă
toare — ca cele exprimate 
prin propriile fapte.

Și tot așa de firesc, comuniș
tii sînt urmați de uteciști. adică 
practic de întregul efectiv al 
unității. De la locotenentul ma
jor Pavel Bunescu, care este 
și membru în comitetul munici
pal al U.T.C.. am aflat că deviza 
activității desfășurate de orga
nizațiile de tineret din unitate 
în întîmpinarea Zilei armatei și 
a Congresului U.T.C., pentru 
înfăptuirea tuturor sarcinilor u- 
nității e următoarea : „Fiecare 
utecist — fruntaș în pregătirea 
de luptă și politică, model de 
comportare demnă, ostășească". 

mare parte din producția inter
nă. Militarii de toate gradele 
depun eforturi susținute pentru 
ridicarea forței combative a u- 
nităților și marilor unități, pen
tru perfecționarea procesului 
instructiv-educativ, își îndepli
nesc cu abnegație îndatoririle CQ 
le revin.

Integrîndu-se în efortul gene
ral al poporului, armata îmbi
nă în mod armonios pregătirea 
pentru îndeplinirea misiunii de 
bază cu participarea la munca 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
dezvoltării economico-sociale a 
țării.

în spiritul politicii externe a 
partidului și statului, armata 
țării dezvoltă colaborarea cu 
armatele țărilor care fac parte 
din Tratatul de la Varșovia, cu 
armatele tuturor țărilor socia
liste, ale altor state prietene.

încredințăm partidul, guver
nul și poporul, pe iubitul nostru 
comandant suprem că armata 
noastră populară va depune toa
te eforturile pentru a fi perma
nent la înălțimea misiunii de 
onoare încredințate, de a apăra 
cuceririle revoluționare ale po
porului, libertatea, independența 
și suveranitatea scumpei noastre 
patrii.

La adunarea festivă au rostit 
apoi cuvîntări de salut genera
lul colonel în rezervă Smirnov 
Constantin, veteran din războiul 
antihitlerist. Dina Carol, secre
tar al comitetului de partid, co
mandantul gărzii patriotice de 
la uzinele „23 August", și ele
vul Zamfirescu Cătălin, secre
tarul Comitetului U.T.C., locții
torul comandantului Centrului 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei de la Liceul 
„Gheorghe Șincai".

în încheierea festivității, An
samblul artistic „Doina" al ar
matei a prezentat un program 
artistic.

Traducînd în fapte această de
viză, peste 95 la sută dintre 
ostași au cucerit titlul de „Mi
litar de frunte", adică atestatul 
înaltei lor pregătiri, tot atîția 
au obținut calificarea de „Spe
cialist de clasă“, toți și-au în
sușit cea de a doua specialitate 
militară, unii chiar pe a treia.

O coordonată a întregii acti
vități din unitate — care stă de 
fapt la temelia tuturor succese
lor — o constituie educarea mi
litarilor în spiritul patriotismu
lui fierbinte, al respectului și 
dragostei față de trecutul glo
rios al poporului, modelarea lor 
etică, dezvoltarea la toți a cul
tului datoriei. Lecțiilor politice, 
muncii nemijlocite cu oamenii, 
desfășurată permanent de co
mandanți, de toate cadrele, fără 
excepție, li se adaugă concursu
rile de cunoaștere a frumuseți
lor, realizărilor și istoriei pa
triei, programele brigăzilor ar
tistice, vizionările de filme și 
de emisiuni de televiziune, în
vățarea de cîntece și poezii cu 
un bogat mesaj educativ, dumi
nicile cultural-sportive, activită
țile de înfrumusețare a cazăr
mii. Și, bineînțeles, lectura : de 
pildă, și de această dată, ca in 
fiecare an, luna octombrie a 
fost declarată „Luna cărții cu 
tematică patriotică și ostășeas
că". Iar bibliotecara unității are 
intens de lucru...

Ca o răsplată a strădaniilor 
și împlinirilor sale, colectivul de 
militari al acestei unități a ?- 
cumulat, de-a lungul anilor, 
numeroase „trofee" : eviden
țieri, diplome, cupe. Zilele tre
cute, în rîndul acestora a intrat 
Drapelul roșu al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. Și militarii unității 
— de la soldat pînă Ia coman
dant — se mîndresc cu ele. 
Mindria și mulțumirea lor cea 
mai mare constă însă în aceea 
că. asemenea tuturor fiilor po
porului care-și slujesc țara sub 
arme, pot raporta cu fruntea 
sus partidului, patriei, coman
dantului suprem al forțelor 
noastre armate : „Sintem gata 
în orice moment să apărăm cu 
strășnicie înfăptuirile, pacea și 
libertatea națiunii noastre socia
liste, să ne dăruim pentru ele 
munca și viața !“

Lt. col. N. ȚIRCOVNICU 
Cpt. RADU NICOLAE



Dezbaterile
de la Națiunile Unite

MENȚINEREA PĂCII Șl SECURITĂȚII 
INTERNATIONALE - PREOCUPARE PRIMORDIALA

$
O cerință majoră: făurirea unei noi ordini

economice internaționale (viii)

A O.N.U
• CU PRILEJUL ZILEI NA

ȚIUNILOR UNITE - împlini
rea a trei decenii de la crea
rea organizației — președintele 
actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale, Gaston Thorn, a dat pu- 
blicității un mesaj in care sub- 
liniază că în lume se instau
rează treptat un curs nou în re
lațiile dintre state, în cadrul că
ruia un rol important revine 
O.N.U., care trebuie să se adap
teze Ia marile prefaceri ce au 
loc pe plan mondial.

Intr-un mesaj al secretarului 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, publicat cu același prilej, 
se relevă că reușita O.N.U. în 
îndeplinirea scopurilor și idea
lurilor sale reclamă hotărîrea 
fermă a tuturor statelor membre 
și manifestarea voinței lor po
litice de a acționa în comun.

..Dacă dorim să garantăm pa
cea — a declarat secretarul ge
neral al O.N.U. — este necesar 
să limităm producția masivă și 
acumularea mijloacelor de du
cere a războiului. El a subliniat 
că preocuparea primordială a 
O.N.U. trebuie să o constituie 
menținerea păcii și securității 
internaționale. între celelalte 
obiective ale activității organi
zației, Kurt Waldheim a men
ționat lupta împotriva foametei 
și subnutriției, a maladiilor și 
analfabetismului, accentuînd im
portanța creării unei noi ordini 
economice în lume, la a cărei

instaurare Națiunile Unite tre
buie să se angajeze „mai. mult 
ca oricînd“.

• ÎN COMITETUL PENTRU 
PROBLEMELE POLITICE ȘI 
DE SECURITATE AL ADUNĂ
RII GENERALE A O.N.U. con
tinuă dezbaterile asupra „pro
blemei coreene", dezbateri care 
au drept principale puncte de 
referință două proiecte de rezo
luție, unul prezentat de un grup 
de state nealiniate și socialiste, 
între care și România, și altul 
elaborat de un grup de țări oc
cidentale. După cum s-a anun
țat, primul proiect corespunde 
scopului de a se realiza unifi
carea pașnică și independentă a 
Coreei.

Reprezentanții Albaniei, Polo
niei și Ungariei au chemat la 
dizolvarea comandamentului Na
țiunilor Unite din sudul Coreei 
și la retragerea necondiționată 
a tuturor trupelor străine din 
această parte a țării, staționate, 
în mod ilegal, sub drapelul 
O.N.U. Ei s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru transformarea 
acordului de armistițiu intr-un 
tratat de pace între Statele Uni
te ale Americii și " " " "
reeană și încetarea 
străin în treburile 
poporului coreean.

Reprezentanții Cubei, Ceho
slovaciei și Cambodgiei au evi
dențiat că principalul obstacol 
în calea progresului spre unifi
carea acestei țări îl constituie 
prezența trupelor Statelor Unite 
în sudul Coreei.

R.P.D. Co- 
amestecului 
interne ale

Președintele Consiliului Re
voluției. președintele Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democrati
ce și Populare. Houari 
Boumediene. l-a primit pe 
loan Lăzărescu. noul ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socia
liste România la Alger, care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare. Cu acest prilej, 
ambasadorul român a trans
mis șefului statului algerian. 
din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, un căl
duros salut împreună cu urări 
de prosperitate poporului al
gerian prieten.

Mulțumind. președintele 
Houari Boumediene a tran
smis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului ro- 
njân noi succese în munca 
pentru înflorirea patriei.

întilniri la C.C. al P.C.U.S
precum și G. Kiselipv, adjunct 
de șef
P.C.U.S.

de secție la C.C. al

Intensificarea cooperării-in interesul 
suitelor in curs de dezvoltare, 

al tuturor popoarelor
vizită de 
Sovietică,
P.C.U.S., 
și con-

seara, tovarășul Ștefan 
a plecat spre patrie,

Vineri 
Andrei 
fiind condus de K. Katușev, de 
activiști de partid.

Au fost prezenți ambasadorul 
României în U.R.S.S. și membri 
ai ambasadei.

în zilele de 23 și 24 octombrie, 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Român, 
care s-a aflat într-o 
prietenie în Uniunea 
la invitația C.C. al 
a avut întrevederi
vorbiri cu tovarășii Boris Pono- 
mariov, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și K. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S.

în cadrul schimbului de păreri 
au fost dezbătute probleme ale 
adîncirii și dezvoltării în conti
nuare a colaborării dintre 
P.C.U.S. și P.C.R., precum și 
unele probleme actuale ale vie
ții internaționale de interes 
ciproc.

La discuțiile desfășurate 
tr-o atmosferă tovărășească 
participat Gheorghe Badrus, i 
basadorul României în U.R.S.S.,

re-

în- 
i au 
am-

• PREȘEDINTELE ZAMBIEI, 
Kenneth Kaunda, și vicepre
ședintele Tanzaniei, Rashidi Ka- 
wawa, au participat la inaugu
rarea liniei de cale ferată care 
leagă localitatea zambiană Ră
piri Mposhi de orașul Dar Es 
Salaam, capitala Tanzaniei și 
port la Oceanul Indian, Lucră
rile la noua cale ferată, care are 
o lungime de 1 859 km, cuprind 
tuneluri, poduri și gări. Prin in
trarea în funcțiune a acestei li
nii se vor îmbunătăți schimbu
rile dintre cele două state afri
cane și se va deschide drumul 
spre Oceanul Indian pentru măr
furile zambiene.

La Belgrad au început, 
convorbirile oficiale dintre 
ședințele R.S.F.

popor de a hotări

Convorbirile iugoslavo-portugheze
joi,

- ___ pre-
-------- Iugoslavia, 

Iosip Broz Tito, și președintele 
Portugaliei. Francisco da Costa 
Gomes. Cei doi președinți au 
salutat evoluția pozitivă a rela-

MANIFESTĂRI 
CU PRILEJUL 

ZILEI ARMATEI
ROMANE

țiilor iugoslavo-portugheze 
s-au. informat reciproc asupra 
situației din țările lor, președin
tele Gomes evidențiind in con
text eforturile Portugaliei de a 
consolida cuceririle progresiste 
ale revoluției. în legătură cu si
tuația din Angola s-a evidențiat 
necesitatea ca forțele progresiste 
angoleze să găsească ele însele 
modalitățile de reglementare 
care să asigure independența tă
rii și să evite amestecul străin. 
A fost, de asemenea, efectuat 
un schimb de opinii asupra re
zultatelor Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa.

R, P, D. COREEANĂ - Aspect de la atelierul de montare a motoarelor, al Uzinei „8 August", unitate 
fruntașa a industriei constructoare de mașini din țară

Realizări in intîmpinarea
primului Congres Eveniment memorabil

Cu prilejul Zile» Armatei 
Republicii Socialiste Româ
nia. atașatul militar aero și 
naval al țării noastre în Re
publica Populară Chineză, co
lonelul Ion Dubeșteanu. a or
ganizat, în saloanele Amba
sadei române din Pekin, o 
gală de filme inspirate din 
viața și activitatea'militarilor 
români.

Au participat Li Uei. se
cretar general adjunct al Di
recției generale politice a 
Armatei populare chineze de 
eliberare, locțiitorii șefilor 
de stat major ai aviației și 
marinei militare,: alte ofici
alități din Ministerul Apără
rii Naționale al R.P. Chineze.

Cu același prilej, Mini
sterul Apărării Naționale 
al R. P. Chineze a organizat 
un miting într-o unitate mi
litară din Pekin. .

în cinstea aceluiași eveni
ment, atașații militari, aero 
și navali ai României la Pa
ris. Varșovia, Delhi și Nico
sia au oferit cocteiluri. La 
Moscova. Damasc. Havana și 
Belgrad au fost organizate 
expoziții de fotografii înfă- 
tișînd aspecte din activitatea 
forțelor armate ale Româ- ! 
niei. De asemenea, au fost 
prezentate gale de filme mi
litare românești la Londra, 
Sofia. Damasc și Tokio.

Luînd cuvîntul în cadr.ul unui 
dineu oferit în cinstea președin
telui portughez, președintele 
Tito a arătat că Portugalia de
mocratică reprezintă, prin poli
tica sa, o contribuție majoră la 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
țările lumii. Referindu-se in con
tinuare, la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa, vorbitorul a subliniat că se 
impune excluderea oricărui a- 
mestec străin și respectarea 
dreptului inalienabil al fiecărei 
țâri de a-și alege calea dezvol
tării interne și orientarea pe 
plan internațional. De asemenea, 
președintele iugoslav a sublini
at necesitatea avansării pe calea 

relații 
mai 

unei 
țărilor

creării unui sistem de 
economice internaționale 
echitabil și a asigurării 
dezvoltări mai rapide a 
în curs de dezvoltare,

în cuvîntul său, președintele 
Gomes a arătat că obiectivul 
permanent pe care îl urmărește 
noua Portugalie constă în asi
gurarea independentei sale na
ționale și a dreptului de a-și 
alege singură, liberă de orice 
presiuni, calea pe care o va ur
ma. El a relevat schimbările 
radicale efectuate in structurile 
politice, economice și sociale din 
Portugalia și trecerea imediată 
la o politică hotărîtă de decolo
nizare și recunoaștere a dreptu
lui popoarelor din colonii de a-și 
decide singure soarta.

traversa Alpii era, 
pînă în secolul nos
tru tehnic, o aven
tură sau în orice 
caz o întreprindere 
de maximă dificul

tate și curaj. Iar trecerea lor 
cu un număr mai mare de oa
meni și lucruri a fost conside
rată mult timp o performanță 
deosebită, uneori chiar eroică. 
Dovadă faptul că cei ce au rea
lizat-o (Hannibal, Napoleon) au 
intrat in istorie. Totuși, traver
sarea Alpilor a devenit un fapt 
relativ banal încă înainte de in
ventarea locomotivei și a auto
mobilului, fiindcă era o necesi
tate impusă de dezvoltarea con
tinuă a legăturilor economice, 
culturale, politice și de altă na
tură dintre popoarele din nordul 
și sudul lor. Oamenii au în
vățat să învingă, în cele din ur
mă, obstacolul grandios și a- 
proape inexpugnabil pe care 
natura il plasase în fața dorin
ței lor de comunicare, apropiere 
și colaborare. Folosind locurile 
cele mai vulnerabile ale fortă- 
reței alpine — văile și vadurile 
riurilor. trecătorile, orice de
presiune mai largă — ei au 
sfîrșit prin a o cuceri total și 
definitiv.

Innsbruckul este o dovadă în 
piatră a victoriei omului asupra 
împotrivirii muntelui. Nu știu 
dacă primul lucru construit în 
acest loc de mina omenească a 
fost sau nu un pod peste Inn, 
după cunc indică numele său, 
dar așa ar fi fost logic și firesc, 
așa ar fi trebuit să se întîmple. 
Căci în acel secol al doispre
zecelea, cîtfd a fost întemeiat 
orașul (prima atestare documen
tară datează din 1180), un pod 
peste Inn era fără nici un du
biu lucrul cel mai util și nece
sar în căldarea adîncă de doi 
kilometri formată aici de Alpi. 
La această mare răscruce de 
drumuri europene, legătura din
tre răsăritul și apusul Eutoț 
pei, prin Viena spre Elveția și 
Franța, era liberă, Valea Innului 
oferind spațiu suficient carelor 
cu mărfuri sau poștalioanelor de 
mai tîrziu. Pe sensul nord-sud

însă, calea cea mai scurtă între 
orașele italiene și cele hansea
tice, scandinave sau flamande 
— deopotrivă de active și în
floritoare la acea vreme — dru
mul era blocat, după trecerea 
Brennerului, de torenții sălba
tici ai acestui afluent al Dună-

Podul
Ide pe Iun

rii. Nimic mai logic decît 
construiești aici un pod trainic 
și să ceri apoi să ți se plăteas
că o taxă apreciabilă pentru fo
losirea lui — venituri sigure, 
substanțiale și permanente pen
tru o mulțime de oameni. De
altfel, tot un pod (purtînd sem
nificativul nume „Europa") sus
pendat deasupra unei prăpăstii,

al P.C. din Cuba
în întimpinarea primului 

Congres al P.C. din Cuba, tot 
mai multe întreprinderi anunță 
depășirea planurilor de produc
ție. Fabrica de nichel „Coman- 
dante Rene Ramos Latour" din 
Nicaro, Oriente, a îndeplinit 
planul pe primele nouă luni al<^ 
anului în proporție de 117,47 la' 
sută. La rîndul său, Centrul na
țional de cercetări științifice a 
livrat beneficiarilor 40 de apa
rate de precizie necesare în in
dustria zahărului și șase apara
te electronice de reglementare a 
debitului de energie electrică, 
folosite, de asemenea, în indus
tria „aurului alb“.

Rezultate la fel de importante 
au obținut și muncitorii portu
ari, care în aceste zile au depășit 
toate recordurile în materie, 
manipulînd milioane de tone de 
marfă peste prevederi.

• CENTRALA MUNCITO
REASCA BOLIVIANA (C.O.B.) 
— cea mai mare organizație sin
dicală din țară care activează 
în ilegalitate, a dat publicității 
un comunicat, reluat de agenția 
Prensa Latina, in care cere re
stabilirea libertăților sindicale în 
Bolivia și garantarea activității 
organizațiilor clasei muncitoare, 
eliberarea imediată a liderilor 
sindicali și o amnistie generală 
pentru deținuții politici.

la aproape o sută de metri înăl
țime și servind autostrăzii ce 
traversează Brennerul spre Ita
lia, este și azi construcția cea 
mai impresionantă a orașului.

Fără îndoială, Innsbruckul a 
știut totdeauna să tragă foloasele 
pe care i Ie oferea poziția sa 
geografică. Cînd sportul a înce
tat de a mai fi o distracție ex
cesivă, devenind un fenomen de 
masă, orașul nu a lăsat să-i 
scape ocazia de a se transforma 
în scurt timp în unul din cele 
mai renumite centre mondiale 
de practicare a sporturilor de 
iarnă. Cu ocazia Olimpiadei albe 
din 1964, amenajările sale în a- 
cest domeniu au întrunit elogiul 
unanim al specialiștilor. Tot aici 
se va organiza și ediția din 1976 
a Jocurilor Olimpice de Iarnă. 
Innsbruckul fiind prima loca
litate ce găzduiește pentru a 
doua oară marea sărbătoare a 
sportului alb, într-un răstimp 
atît de scurt. Una din impresiile 
cele mai plăcute asupra călăto
rului o produce modul firesc în 
care orașul și-a integrat fostul 
sat olimpic din 1964. Acesta a 
devenit un cartier nou deosebit 
de frumos și plăcut al Innsbruck- 
ului. Și cum în apropiere exis
tă suficient teren liber, satul 
olimpic numărul doi (în vară 
încă șantier în lucru), se va 
adăuga și el foarte curînd zes
trei urbanistice.

Călătoria spre Innsbruck este 
nu numai o deplasare printr-un 
peisaj de o rară frumusețe, ci și 
o incursiune în istoria poporului 
austriac. Centrul istoric al ora
șului, deosebit de valoros și — 
ceea ce este foarte important — 
absolut intact, oferă adevărate 
imagini de album. Stilul, unita
tea, patina, atmosfera și parfu
mul unor străzi ca „Maria The
resia" sau „Herzog Friedrich" 
sînt absolut inconfundabile. In 
plus, aici a avut loc prima ma
nifestare populară a identității 
naționale austriece — mișcarea 
de la 1809 împotriva ocupației 
franceze, condusă de Andreas 
Hofer, căruia îi este dedicat un 
mare complex memorial pe Berg 
Isel, in imediata apropiere a 
trambulinei olimpice pentru să
rituri cu schiurile.

B. ȘTEFAN

in cronica raporturilor
româno-cubaneze

15 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice
dintre România și Cuba

în aceste zile 
un moment memorabil in croni
ca raporturilor multilaterale de 
prietenie și colaborare româno- 
cubaneză. La 26 octombrie I960, 
România și Cuba au hotărît să 
stabilească relații diplomatice. 
Evenimentul în sine se înscria 
ca o nouă expresie a solidarită
ții poporului român cu lupta 
dreaptă a Cubei revoluționare, 
în noile condiții ale victoriei is
torice repurtate — la 1 ianua
rie 1959 — împotriva regimului 
dictatorului Batista. Anii care au 
trecut de atunci au consemnat 
noi și valoroase contribuții la 
întărirea prieteniei, la extinde
rea conlucrării in interesul po
poarelor noastre, al cauzei so
cialismului. păcii și progresului.

Profund atașată principiilor in
ternaționalismului proletar, idei
lor de libertate și independență 
a popoarelor, înfăptuirii unor 
noi relații economice și politice 
internaționale. România socia
listă a urmărit, de la început, 
cu caldă simpatie lupta îndelun
gată a poporului cubanez, a sa
lutat cu bucurie apariția Cubei 
noi. Prin consecințele și semnifi
cațiile sale, apariția primului 
stat socialist în emisfera vesti
că, pe continentul Americii La
tine, a constituit o dată de im
portanță deosebită în frămîntata 
istorie a 
american. Deși scurtă, perioada 
anilor de după 
bogată în înfăptuiri remarcabile. 
Poporul cubanez, sub conduce
rea Partidului Comunist din 
Cuba, a Guvernului Revoluțio
nar, a reușit să înfăptuiască a- 
dînci schimbări înnoitoare în 
toate domeniile activității eco
nomice, sociale, culturale. Desfi
ințarea claselor exploatatoare, a 
relațiilor de producție capitaliste 
a descătușat energiile poporului 
cubanez, care a obținut succese 
prestigioase in construcția socia
listă, în dezvoltarea și diversi
ficarea producției industriale, 
creșterea producției agricole, ri
dicarea nivelului de trai. Efortu
rile constructive s-au desfășurat 
în condițiile luptei curajoase 
pentru lichidarea acțiunilor duș
mănoase ale imperialismului și 
sprijinitorilor lui, pentru conti
nua consolidare a cuceririlor re
voluționare. în aceste condiții, 
ca și ale mutațiilor pozitive de 
pe arena internațională, politica

se aniversează izolare a Cubei 
înfringere, ilus-

continentului latino-

eliberare este

imperialistă de 
a suferit o grea 
trată elocvent de tendința tot 
mai largă manifestată în rîndul 
țărilor latino-americane de a re
lua relațiile economice, politice 
și diplomatice cu Cuba socialistă, 
de procesul realist de renunțare 
la practici anacronice, menite a 
opri cursul firesc al evoluției 
evenimentelor.

Poporul român, angajat cu 
toate forțele în edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, exprimîndu-și deplina 
adeziune la politica externă a 
partidului și statului nostru, a- 
șează în centrul preocupărilor 
sale internaționale continua lăr
gire și intensificare a relațiilor 
de colaborare cu toate țările so
cialiste, pe temelia trainică a 
principiilor fundamentale ale 
marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, ale res
pectării independenței și suvera
nității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc și întrajutorării tovărășești. 
In acest cadru, relațiile româno- 
cubaneze cunosc o evoluție as
cendentă, în pofida distanțelor 
geografice.

Un rol esențial în amplificarea 
și intensificarea acestor relații 
îl au legăturile de prietenie, so
lidaritate și colaborare frățească 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Cuba. 
Momente de cea mai mare în
semnătate în dinamizarea ra
porturilor dintre România și 
Cuba le-au constituit vizita e- 
fectuată în Cuba, în 1973. de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
primit pretutindeni cu stimă și 
căldură — precum și vizita în
treprinsă anterior de tovarășul 
Fidel Castro pe pămîntul. la fel 
de ospitalier, al României. Con
vorbirile purtate cu ocazia vizi
telor reciproce Ia nivel înalt, re- 
levîndu-și caracterul lor rodnic, 
au deschis noi și largi perspec
tive raporturilor româno-cuba
neze. spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei unității țărilor 
socialiste, a tuturor forte’or de
mocratice, antiimperialiste, în 
lupta pentru triumful idealuri
lor de pace și progres, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

In cei treizeci de ani care 
s-au scurs de Ia sfîrșitul celui 
de-al doilea război mondial, în 
lume s-au produs schimbări u- 
riașe. Datorită marelui avînt al 
forțelor de producție în cadrul 
revoluției științifice și tehnice, 
omul a pătruns tot mai adine 
tainele macro și microcos
mosului, ajungînd să stăpîneas- 
că atomul, să descifreze codul 
genetic și să exploreze spațiul 
extraterestru. Concomitent, vic
toria revoluției socialiste într-o 
parte importantă a lumii, suc
cesul mișcării de eliberare na
țională și socială în zeci de 
state care și-au dobîndit inde
pendența, precum și amploarea 
crescîndă a mișcării muncito
rești, democratice și progresiste 
au determinat schimbări ma
jore în raportul de forțe pe 
plan mondial. Cu toate acestea, 
într-un sector important al vie
ții mondiale, cel al raporturilor 
interstatale — politice și eco
nomice — continuă să se men
țină o situație anacronică, a- 
flată în vădit contrast cu sta
diul actual al dezvoltării ome
nirii. în viața economică inter
națională se manifestă proble
me grave și complexe care-și 
așteaptă soluționarea. Creșterea 
decalajelor dintre țările dezvol
tate și cele rămase în urmă din 
punct de vedere economic, pro
blema energiei și materiilor pri
me, utilizarea nerațională a re
surselor Terrei, criza alimenta
ră, fluctuația anarhică a pre
țurilor, dezorganizarea sistemu
lui monetar, obstacolele și dis
criminările practicate încă în 
comerțul internațional — toate 
aceste fenomene negative sînt 
consecința menținerii unor re
lații economice perimate, ine
chitabile, caracteristice politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste. Eșecul măsurilor 
parțiale adoptate in condițiile 
acestui sistem de relații pentru 
combaterea diverselor crize de
monstrează clar că fenomenele 
negative care prejudiciază în 
mod grav viața a două treimi 
din omenire — populația țărilor 
în curs de dezvoltare — și ?.- 
menință în perspectivă întreaga 
umanitate, nu pot fi înlăturate 
decît printr-o schimbare radi
cală — instaurarea unei noi or
dini economice internaționale. 
In concepția partidului și sta
tului nostru cu privire la noua 
ordine economică — apreciată 
larg pe plan mondial drept una 
din cele mai precise și mai 
complete — obiectivul major al 
eforturilor trebuie să-I consti
tuie lichidarea împărțirii lumii 
în țări bogate și țări sărace, e- 
galizarea relativă a nivelurilor 
de dezvoltare economică a sta
telor în funcție de specificul lor 
istoric, geografic sau climatic — 
pe scurt, dezvoltarea armonioa
să a tuturor popoarelor și în 
primul rînd a celor subdezvol
tate sau în curs de dezvoltare.

In concepția românească (ex
pusă cu limpezime atît în do
cumentele capitale ale celui de 
al XI-Iea Congres al Partidului 
Comunist Român, cît și în De
clarația intitulată „Poziția Româ
niei cu privire la instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale", difuzată la cea de 
a VII-a sesiune extraordinară a

Reuniunea 
de la Panmunjon

I. TIMOFTE

La Panmunjon a avut loc 
a 13-a reuniune la nivelul 
grupurilor de lucru a repre
zentanților societăților de 
Cruce Roșie din Nordul și Su
dul Coreei. Relevînd, cu acest 
prilej, că reunificarea patriei 
constituie suprema sarcină 
națională în momentul de 
față, reprezentantul Crucii 
Roșii din R.P.D. Coreeană a 
subliniat necesitatea ca an
samblul discuțiilor dintre 
părți să aibă loc în spiritul 
unității naționale și a cerut 
încetarea In Coreea de Sud 
a activităților provocatoare 
care sporesc încordarea în 
Coreea.

S-a convenit ca următoarea 
reuniune să aibă loc la 28 
noiembrie.

Purtătorul de cuvînt al 
părții reprezentînd R.P.D. 
Coreeană în Comitetul de co
ordonare Nord-Sud a dat pu
blicității o declarație, în care 
a reafirmat necesitatea ca re
prezentanții sud-coreeni din 
cadrul Comitetului să accep
te propunerile juste și rezo
nabile formulate de partea 
nord-coreeană pentru promo
varea dialogului Nord-Sud.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

INCHEIEREA CONGRESULUI 
MONDIAL AL FEMEILOR

• VINERI, în capitala R.D. 
Germane au luat sfîrșit lucrări
le Congresului mondial pentru 
Anul Internațional al Femeii, 
care s-a desfășurat sub deviza 
„Egalitate, Dezvoltare, Pace".

Congresul a adoptat o decla
rație și un apel adresat femei
lor din întreaga lume.

mează agenția CTK. convorbiri
le au fost consacrate extinderii 
în continuare a colaborării pe 
multiple planuri a relațiilor din
tre cele două partide frățești, 
dintre popoarele celor două 
țări.

Indicele costului vieții este 
calculat din participarea mai 
multor factori, care reflectă ni
velul de trai al populației pe 
o perioadă dată.

CREȘTEREA COSTULUI VIEȚII 
IN SPANIA

• LA PRAGA s-au încheiat 
convorbirile dintre delegațiile 
de partid și guvernamentale ale 
Cehoslovaciei și R. D. Vietnam, 
conduse de Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C.C., 
președintele R.S.C., și, respectiv, 
Le Duan. prim-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam. După cum infor-

• IN LUNA SEPTEMBRIE 
a.c., costul vieții a crescut în 
Spania cu 1,59 la sută, atingînd 
nivelul de 11,56 Ia sută pentru 
primele nouă luni ale anului. 
Cifra estimativă pentru întreg 
anul 1975 prevede o majorare a 
acestui indice cu 17,46 la sută. 
Anul trecut, nivelul atins a fost 
de 15,11 la sută.
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„Pornim în mod consecvent, în relațiile eco
nomice externe, de la necesitatea respectării 
deplinei egalități în drepturi și avantajului re
ciproc, a dezvoltării unor schimburi echitabile 
și realizării unei cooperări în producție care 
să corespundă intereselor fiecărei părți, pro
gresului general al economiei internaționale, 
înscriindu-se, totodată, pe linia înfăptuirii unei 
economii echilibrate pe plan mondial."

NICOLAE CEAUȘESCU

Adunării Generale a O.N.U.) 
cooperarea internațională este 
una din cerințele fundamentale 
ale noii ordini economice. Fi
rește, ea nu se poate substitui 
eforturilor proprii ale fiecărui 
popor, mobilizării întregului său 
potențial material și uman. In 
acțiunea desfășurată de țările 
rămase în urmă pentru dezvol
tarea industriei și agriculturii, 
construcțiilor, transporturilor și 
a celorlalte sectoare economice, 
factorul intern — efortul pro
priu — este și va rămine pri
mordial. Dar în condițiile ac
tuale, ale progresului uimitor de 
rapid al științei și tehnicii, ale 
adîncirii diviziunii internaționa
le a muncii și a interdependen
țelor economice, nici un stat, 
indiferent de dimensiunile sau 
potențialul său, nu se poate 
izola de procesele economice 
mondiale. Cooperarea interna
țională, participarea activă la 
schimbul de valori, la circuitul 
economic mondial este, dim_ 
potrivă, o cale deschisă pentru 
a progresa mai rapid. Principala 
ei menire este aceea de a po
tența eforturile proprii ale fie
cărui popor, îndeosebi ale celor 
angajate pe calea eliminării 
subdezvoltării, dar pe termen 
lung și al celor aflate în pre
zent într-un stadiu avansat. 
Pentru a-și îndeplini această 
nobilă menire, cooperarea intre 
state va trebui să îndeplinească 
o cerință fundamentală — cea a 
echității. Ea trebuie ferm fon
dată pe principiile general-va- 
labile ale dreptului internațio
nal — respectul independenței 
și suveranității naționale, depli
na egalitate în drepturi a tu
turor statelor, neamestecul în 
treburile interne și avantajul 
reciproc, pe dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî în deplină 
libertate destinele. De aseme
nea, sprijinul substanțial ma
terial, financiar, tehnologic, in
clusiv facilitățile comerciale 
pentru dezvoltarea țărilor mai 
puțin avansate va trebui să de
vină un principiu firesc al coo
perării de tip nou. Numai pro
movarea formelor noi, superi
oare de conlucrare economică și 
tehnică va pune țările rămase 
în urmă în situația de a-și pu
tea crea o bază industrială și 
alimentară, de a construi căile 
de comunicație necesare exploa
tării și transportului materiilor 
prime și de a Ic valorifica mai 
bine în cadrul unei industrii 
prelucrătoare naționale.

Necesitatea trecerii Ia o coo
perare internațională echitabilă, 
de o calitate nouă, fundamen
tată pe o concepție democratică 
asupra relațiilor dintre state 
este imperioasă și stringentă. 
Faptul că în contextul actuale
lor relații marile probleme eco
nomice ale omenirii, în loc să-și 
găsească soluționarea, s-au a- 
gravat de la un an la altul, con
stituie o demonstrație grăitoare 
in acest sens. Chiar și Ia o a- 
naliză sumară reiese clar că 
fără o colaborare internațională 
largă, echitabilă și reciproc a- 
vantajoasă, aceste probleme 
cardinale de interes mondial nu 
pot fi abordate cu șanse reale 
de succes. In lichidarea subdez
voltării, asigurarea și utilizarea 
rațională a resurselor de ma
terii prime și energetice, depă
șirea crizei alimentare prin 
sporirea adecvată a producției 
agricole pe glob, așezarea pe 
baze sănătoase a sistemului de 
formare a prețurilor mondiale 
ale produselor prin înlăturarea 
fluctuațiilor speculative, regle
mentarea temeinică și durabilă 
a relațiilor valutar-financiare, 
cooperarea internațională pe 
baze echitabile și democra
tice reprezintă o condiție 
indispensabilă. Astăzi, o so
luționare trainică a acestor pro
bleme nu se poate realiza decît 
in condițiile participării egale în 
drepturi a tuturor țărilor și po
poarelor. Măsurile «restrictive 
care impietează asupra desfășu
rării libere a comerțului mon
dial, barierele artificiale, dis
criminările, obstacolele tarifare 
și netarifare aflate în calea coo
perării dintre state trebuie eli
minate. De asemenea, relațiile 
comerciale, cooperarea economi
că internațională trebuie să se 
desfășoare pe baze care să ex
cludă orice presiune sau ames
tec in treburile interne ale altor 
state.

Interesele generale prezente și 
de perspectivă ale întregii o- 
meniri impun cu necesitate să 
se acționeze cu hotărîre pentru 
promovarea unei cooperări eco
nomice largi și echitabile, care 
să contribuie la progresul mai 
rapid al țărilor în curs de dez
voltare, la dezvoltarea comerțu
lui mondial și participarea tot 
mai amplă a fiecărei țări la di
viziunea internațională a mun
cii.

BAZIL ȘTEFAN

• O GIGANTICA BROASCA ȚESTOASA a cărei vîrstă este 
apieciată la 200 de ani a fost descoperită în apropierea țăr
murilor Braziliei. Cu o greutate de 500 kg, broasca face parte, 
după opinia specialiștilor, dintr-o specie dispărută de mult, 
denumită științific „dermochelys coriacea“. Pescarul, care a 
prins-o în plasa sa, a trebuit să obțină acordul unor instituții 
specializate pentru ca broasca să fie ucisă • MOBILA ÎN Cl- 
TEVA SECUNDE. în cadrul producției mondiale de mobilă, 
obiectele confecționate din mase plastice reprezintă doar 2 la 
sută, insă după prognoza specialiștilor. în 1930 procentul aces
tora va crește mult, constituind cam 60 la sută din întreaga 
cantitate de mobilă fabricată. In Italia, firma „Triulzi" a con
struit o presă specială care formează din mase plastice piesele 
diferitelor garnituri, la o presiune de 2 000 tone. Procesul pre
sării durează cîteva secunde • AL 74-LEA FURT DE OBIECTE 
DE ARTA DIN BISERICILE ITALIENE ÎN 1975. Este vorba de 
un tablou al pictorului renascentist Paolo Veronese, care se 
afla la o biserică din localitatea italiană Ostuni. Răufăcătorii 
au detașat tabloul din cadrul său pentru a-1 putea transporta 
mai ușor * „NU" PORNOGRAFIEI ȘI VIOLENȚEI. Adunarea 
Națională a Franței a hotărît suspendarea drepturilor de re
prezentare pentru spectacolele care propagă pornografia și vio
lența. Totodată, a hotărît creșterea taxelor asupra alcoolului 
CU 14 la sută • UN URIAȘ TU RN DE RĂCIRE UȘOR CA... FUL
GUL. Numai cît a treia parte din masa unei construcții de be
ton similare cîntărește primul turn de răcire cu rețele de 
cabluri din lume. Construcția are 180 m și a fost realizată 
de firma Krupp pentru centrala atomică Uentrop — Schmehau- 
sen. Datorită circuitului închis al apei de răcire, sistemul cu 
tracțiune naturală nu comportă încălzirea apelor, deci nu apa
re poluarea atmosferei cu aburi. Pentru construirea lui a fost 
înlocuit clasicul beton pentru mantaua de răcire cu o con
strucție de plase de oțel, mai ușoară cu 8 000 tone fată de 
sistemele tradiționale, ancorată la sol și suspendată de un pi
lon de beton • VICTIME ALE GRIPEI. Epidemia de gripă, care 
s-a abătut în urmă cu o lună asupra populației din Papua 
Noua Guinee, a provocat moartea a 620 persoane * ORAȘ DIN 
TIMPUL CIVILIZAȚIEI MAYA. Cu prilejul lucrărilor întreprin
se în localitatea mexicană Coba, din sudul țării, pentru ridi
carea unul complex turistic au fost descoperite ruinele unui 
mare oraș construit în perioada civilizației Maya. El este com
parabil, ca mărime, cu legendarul Chichen Itza

• LA ALEGERILE pentru 
crearea primului sindicat 
unic din industria fierului din 
Venezuela — cel de-al doi
lea sector industrial ca im
portanță pentru economia ță
rii — victoria a revenit parti
dului de guvernămînt „Ac
țiunea Democratică", care a 
obținut 1137 voturi, urmat de 
către „Mișcarea pentru socia
lism" (M.A.S.) și „Mișcarea 
stîngii revoluționare" (M.I.R.) 
— amîndouă cu cite 818 su
fragii. Agenția Inter Press 
Service notează că partidele 
de stînga au întrunit împreu
nă un număr superior de vo
turi față de cele obținute de 
partidele tradiționale.

• REPUBLICA ISLAMICA 
PAKISTAN a fost aleasă mem
bru al Consiliului de Securitate 
pe o perioadă de doi ani, înce- 
pind de la 1 ianuarie 1976.

SURINAMUL VA DEVENI
INDEPENDENT

• CAMERA DEPUTAȚILOR 
A OLANDEI și-a dat acordul 
asupra proclamării independen
ței Surinamului la 25 noiembrie.

Hotărîrea în acest sens a fost 
adoptată cu 106 voturi contra 
cinci.

• MAREA IMPORTANTA a 
moștenirii, culturale pentru mo
dul de viață socialist a fost sub
liniată la un colocviu științific 
organizat la Weimar. Aproxi
mativ 150 cercetători în dome

niul literaturii, artei și culturii, 
filozofi, istorici și publiciști din 
mai multe țări printre care și 
România au participat la dezba
terea temei „Moștenirea cultu
rală in societatea socialistă". Co
locviul s-a desfășurat in seria 
manifestărilor consacrate sărbă
toririi a 1000 de ani de exis*  
tență a orașului Weimar.

• POTRIVIT ZIARULUI 
„NEW YORK TIMES", exportu
rile de armament ale S.U.A. s-au 
triplat în ultimii trei ani, atin
gînd 11 miliarde de dolari în 
exercițiul financiar 1974—1975. 
Sînt implicate direct în produc
ția de arme peste 1 000 de fir
me americane, incluzind 32 din
tre cele mai mari 50 de corpo
rații ale țării.
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