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de peste hotare participante Ia Conferințaenerală a Societății europene de fizică

Este cunoscut că în decadele și lunile următoare, pînă la finele a- cestui ultim an al cincinalului, întreprinderile noastre industriale au de îndeplinit importante sarcini privind creșterea producției și a productivității muncii, a eficienței activității edonomi-ce. Așa cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din 21—22 iulie, pentru înfăptuirea cu succes a acestor sarcini, precum și a prevederilor noului cincinal, o deosebită atenție trebuie acordată utilizării intensive, cu înaltă eficientă, a capacităților de producție. Practic. potrivit indicațiilor formulate de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. în fiecare întreprindere. Ia fiecare Ioc de muncă trebuie să se ia măsuri pentru folosirea integrală a mașinilor si utilajelor, a timpului de lucru. Cu atît mai mult se impune să se persevereze pentru încărcarea la maximum a capacităților de producție, cu cit pe această cale trebuie să se asigure o mare parte din sporul de producție prevăzut pînă Ia sfirșițul anului, să se lichideze rămînerile In urmă dintr-un șir de unități, să se realizeze producția suplimentară necesară economiei naționale și. îndeosebi, la produsele solicitate Ia export.Numeroase colective de unități Industriale — acționînd în spiritul acestor sarcini stabilite de conducerea partidului — au consemnat și consemnează mari sporuri de producție și de productivitate. Astfel, la Combinatul siderurgic din Reșița, indicele de utilizare a fondului de timp disponibil al furnalelor și cuptoarelor din otelării se situează între 93 și 100 la sută ; mașinile-unelte sînt folosite la capacitatea normală la întreprinderea de rulmenți, „Hidromecanica"

si la întreprinderea de tractoare din Brașov, la „Electroaparătaj"‘și „Electromagnetica" din București, ca și la uzina de piese de schimb și reparații siderurgice, din cadrul Combinatului siderurgic din Galați; la fel, o exploatare la parametrii optimi a instalațiilor înregistrează Combinatul de fibre și .fire sintetice de la Săvinești și Combinatul de lianți și azbociment din Bicaz. Pe această bază, în unită
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PROGRAMAREA RIGUROASĂ A PRODUCȚIEI PE FIE
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NICE - OBLIGAȚII FERME ALE FIECĂRUI COLECTIV

țile amintite se realizează zi de zi producții superioare, la nivelul planului și angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, potrivit cerințelor economiei naționale, ale exportului.Indiscutabil, sporurile de producție și de productivitate a muncii obținute pînă acum puteau fi în ansamblu mai mari, dacă a- ceastă atitudine gospodărească, responsabilă fată de utilizarea mijloacelor tehnice din dotare ar caracteriza activitatea tuturor conducerilor și colectivelor de întreprinderi. După cum se desprinde din unele constatări recente ale organelor Inspecției pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, sînt unități economice unde problemei folosirii intensive, cu înalt randament, a capacităților de producție nu i se acordă atenția cuvenită. A- ceasta demonstrează că nu pretutindeni, în toate întreprinderile s-a înțeles profund că eficienta utilizării mijloacelor tehnice reprezintă o problemă capitală a creșterii eficientei pe planul întregii economii naționale, că modul in care este folosită și gospodărită zestrea teh

nică a tarii — avuția întregii societăți. baza de producție a îndeplinirii planului — se impune ca subiect de preocupare permanentă pentru toți — de Ia muncitor la director de întreprindere, de la specialist la ministru.în lumina acestor exigențe, ce probleme se ridică în practică, ce neajunsuri trebuie înlăturate cu toată stăruința ? O primă _ problemă este aceea a încărcării eît mai judicioase — pe bază de grafice — a mașinilor și utilajelor pe schimburi, pe secții și ateliere, în strictă corelare cu planul producției fizice, cu programele de cooperări și colaborări. în multe întreprinderi — dintre care am a- mintit numai citeva mai înainte — așa se procedează. în altele însă nu se asigură o programare a lucrului în toate schimburile la o serie de mașini-unelte moderne, de înalt randament și, de aceea, indicii de utilizare realizați sînt cu mult sub cei planificați — ca în cazul întreprinderii de aparataj electric auto din Sfîntu-Gheorghe, „A- cumulatorul" București, întreprinderii de motoare electrice din Pitești ș.a.Paradoxal este faptul că unele întreprinderi, deși - înregistrează indici scăzuti de folosire la unele mașini și utilaje, solicită în continuare noi mijloace tehnice, chiar din categoria celor insuficient încărcate. Astfel. întreprinderea de strunguri din Tîrgoviște, dotată cu tehnică modernă, a prevăzut procurarea a două mașini de rectificat, deși cele instalate sînt folosite numai în proporție de 70 la sută. De asemenea, întreprinderea „Sinteza" din Oradea a mai achiziționat două strunguri, cu toate că indicele de utilizare a celor e-
(Continuare in pag. a III-a)

Peste plan — 
137 milioane kWh 
energie electricăMuncitorii și specialiștii termocentralei de la Borzești au produs suplimentar în luna august 8 milioane kWh energie electrică. Producția realizată peste plan în acest an, care se ridica acum la 137 milioane ki- lowați-oră, situează pe energe- ticienii din Borzești pe locul al doilea pe țară, după cei de la Porțile de Fier. (Agerpres).
Suplimentar: 250 

tractoareConstructorii de tractoare din Brașov, desfășurînd larg întrecerea socialistă, au realizat, de la începutul anului, un număr de 250 tractoare peste sarcinile de plan. Zilnic, de la întreprinderea din Brașov iau calea exportului. în diferite țări ale lumii, tot mai multe tractoare românești. Pînă Ia această dată au fost livrate diferiților clienți externi, peste sarcinile cincinalului, 21 550 tractoare. în. prezent se fac pregătiri în vederea asimilării unor noi tipuri de tractoare cerute pentru 'export sau pentru necesitățile interne. se măresc capacitățile in vederea realizării sarcinilor sporite, de perspectivă, ale întreprinderii brașovene și ale altor unități ale Centralei industriale pentru tractoare si mașini agricole. (Agerpres).
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PRETUTINDENI
De aici, din camera de comandâ, se dirijeazâ funcționarea puternicei termocentrale de la Mintia-Deva

l-am văzut de mul
te ori pe acești tineri, fete șl băieți în uniformele lor de culoarea cerului senin. Min- dri, demni, cu pasul sigur. Le-am citit în priviri bucurie și hotărîre și ne-au plăcut acești tineri în albastru și am fost, și sîntem mîndri de ei... I-am revăzut, nu de mult, defilînd în rînduri de- săvirșit aliniate la Marea sărbătoare ce ne este și acum prezentă in inimi. Aduceau tării și partidului prinosul lor de recunoștință pentru lumina anilor în care cresc și raportau comandantului suprem că generația pe care ei o reprezintă, pe lîngă muncă și învățătură, se instruiește cu sîrguință pentru a deveni scut de nădejde al patriei socialiste. Fiindcă uniforma lor albastră. înflorată cu semnul tricolorului, tocmai aceasta semnifică : activitatea de pregătire a tineretului pentru a- părarea patriei. Parte integrantă din însuși procesul de e- ducare a tineretului

nostru în spiritul dragostei față de patrie, față de partidspiritul. înaltului triotism dovedit momente hotăritoare
nețărmuriteși popor, în pa-în

elevi, ucenici în diferite forme de școlarizare profesională, muncitori. Au cu toții, indiferent de ceea ce sint în viața de toate zilele, o trăsătură co-
getul mare ridicat în sus : „totul e in ordine, poți decola". Din carlingă, pilotul confirmă și el. Sub aripi începe vertiginos să defileze iarba aero-

10nuit. Am la activ salturi din avion.Pe parașutist cheamă Vasile Groso- șîu. Elev în anul V la Liceul industrial de chimie nr. 1 din
11

cerului
• •

— Ce învață un parașutist ?— Multe. Fizică, a- dică viteze, portanță ; apoi meteorologie, exerciții fizice și, mai ales, disciplina voinței. La zburători, disciplina e un doua natură.— Planuri tor ?— Firește,
fel de ade____ T,_, chimia. Fiindcă peste un an voi fi chimist. Pe urmă, .salturi. Pină la punct'fix- și deschidere intirziată mai am mult de lucru...— Ai certitudinea că ai descoperit o vocație ?‘— Da. Sau, mai precis : încă una. Cealaltă fiind chimia.

de cei mai buni fii ai României — comuniștii — această pregătire î....................... "întru ! pundere tate, în etică a superb.Cine tineri, Sint, dintreFete și băieți între 16 și 20 de ani. Pot fi

întru bărbăție, suprema ; este o primul acestui
răs- reali- rînd, timp

mună : învață, învață să devină cît mai folositori țării, învață cum s-o slujească nevoie, rie de învață, seamnă nea și disciplina.
la se- și în-Capătă o deprinderi pe viu, ce curajul, ordi-

dromului. tură și înălțime, două...
O smuci- avionul ia O sută; mie de cer înflo- corole parașutele...

sînt ei, băieți și cei maiei,
acești fete ? mulți uteciști. ...Pe sol. la metri de botul nului, mecanicul binecunoscutul al zburătorilor -

cițiva avio- face semn - de-

ometri. Pe resc ca niște uriașe,După citeva minute :— Cum a fost 1— Bine.— Emoții ?— Ceva... lalansare din aeronavă.Acum, m-am primaobiș-

București. Spune că este parașutist „încă i„ it ani". Acum Prima oară ’ din ( tur- para'șutism stadionulAcum ea
de Ia 1719. sărit de la „23 un să- cu
are...a nul de August",fel de veteran : rit de la 700 m „deschidere comandată". A dat și examen de plior, are și brevet de „parașutist- aeronavă".

Am mers și la UREMOAS. Centrul care s-a constituit pentru tinerii din uzină se mindrește cu rezultate bune obținute atît la pregătirea militară generală, cit și lă activitățile tehnico-aplieative. (De pildă, locul II la
Dinu POPESCU

(Continuare 
în pag. a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România. si tovarășa Elena Ceaușescu au primit, joi după-amiază. un grup de personalități științifice de peste hotare participante la lucrările celei de-a III-a Conferințe generale a Societății europene de fizică, care se desfășoară Ia București.

La întrevedere au participat tovarășii Manea Mănescu, Paul Nicu- lescu. Gheorgh’e Oprea. Ion Ursu, acad. Serbări Țițeica. vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, dr. Emilian Rodean, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, dr. Valen

tin Ceaușescu. secretar științific al Comitetului international de organizare a celei de-a III-a Conferințe generale a Societății europene de fizică.
ÎN PAGINA A V A, 

RELATAREA ÎNTÎLN1RI1

Cuvîntul tovarășului
Nicolae CeaușescuDomnule președinte al Societății europene de fizică.Domnilor.Tovarăși,As dori. încă o dată, șă exprim satisfacția mea, ă guvernului și poporului român pentru desfășurarea în România a Conferinței generale . a fizicienilor ' europeni, cu participarea si a unor fizicieni de peste mări și oceane. Ne-a produs o deosebită plăcere să găzduim în România această conferință, la care iau parte savanți de renume din dome- 1 niul fizicii, să ascultăm astăzi pe cîtiva dintre acești eminenți savanți. reprezentanți din diferite țări.într-adevăr. conferința dumneavoastră a dezbătut o problemă care preocupă astăzi întreaga omenire, atît țările cele mai mari, cît și cele mai mici : problema surselor de e- nergie. care este esențială, pentru dezvoltarea societății omenești, pentru bunăstarea, libertatea si independenta popoarelor. Așteptăm cu mult interes concluziile conferinței dumneavoastră, care — poate — vor da anumite soluții guvernelor, oamenilor politici, pentru a rezolva această problemă deosebit de importantă.Mi-ar fi greu insă să-mi însușesc una din părerile care s-au exprimat aici, aceea că. In momentul de față, știința poate face puțin pentru soluționarea problemei energetice. După părerea mea. cred că tocmai în ac-, tualele împrejurări și tocmai fizicienii au un' rol foarte important și pot face foarte mult pentru soluționarea problemelor complexe ale energiei, îmi este cu atit mai greu să-mi însușesc această părere cu cît ar însemna să renunț lă pretențiile pe care guvernul nostru le-a pus în fața fizicienilor români și știu că și guvernele țărilor , dumneavoastră le pun în fata dumneavoastră. —’de a găsi cit mai rapid soluții problemelor energetice.România, ca țară socialistă, face eforturi mari pentru dezvoltarea sa. Alocăm din venitul național 33 Ia sută pentru dezvoltare — iar, în cadrul programelor noastre de dezvoltare, energia ocupă un loc important; finind seama că resursele ,ce le avem — care, îrițr-adevăr, au fost cindva' bogate — âu fost secătuite de-a lungul celor peste 100 de ani de exploatare a lor, acum trebuie’să căutăm noi surse de energie.V-ați referit, domnule ' președinte al Societății europene de fizică, și la o problemă așarZis umanitară. Fără nici o îndoială că societatea socialistă pe care noi o edificăm in România . acordă o atehție deosebită omului, condițiilor sale de viață — deci problemelor umanitare, ale umanismului, punînd mai presus omul, libertatea și bunăstarea sa. Mi-ar face o mare bucurie dacă și societatea dumneavoastră ar aborda

problemele umanitare, ale umanismului, ținînd seama de problemele grave cu care este confruntată astăzi omenirea — cum sînt criza economică. șomajul, emigrația a milioane de oameni care nu au unde munci, însăși situația sutelor de mii de intelectuali, între care și fizicieni, ce nu găsesc de lucru — probleme care, într-adevăr, trebuie să-și găsească soluționare în spiritul umanismului, al libertății, al asigurării condițiilor de afirmare deplină a omului in toate domeniile.într-adevăr, la Conferința. de Ia Helsinki pentru securitate europeană s-au abordat și unele aspecte ale problemei umanitare, nu însă cele de fond. Dumneavoastră lucrați în- tr-un domeniu în care aveți o privire foarte largă asupra societății) asupra dezvoltării lumii ; dar există, după cum se știe, 2/3 din omenire care.trăiește în condiții foarte grele de viață. Cred că problema umanitară care trebuie să preocupe astăzi guvernele — inclusiv guvernele țărilor dumneavoastră — este aceea a lichidării subdezvoltării, a înlăturării împărțirii’ lumii în țări bogate și țări sărace, a instaurării unei noi ordini economice internaționale, care să asigure dezvoltarea egală a tuturor națiunilor, accesul lor la binefacerile științei și tehnologiei moderne și alte asemenea probleme care sint vitale pentru civilizația omenească și care pot dâschîde noi căi pentru dezvoltarea științei, pentru afirmarea personalității umane, pentru un umanism nou.într-adevăr, Renașterea a jucat un rol important în dezvoltarea civilizației modeme ; dar n-am putea uita nici civilizația -elenă• și alte civilizații care au avut, la timpul respectiv, un rol deosebit de important pentru întregul progres al omenirii. Dar, vorbind de Renaștere, ar trebui, poate, să vorbim și de faptul că dezvoltarea, civilizației, a științei, mai cu seamă,: în-• această . epocă, a ,avut. loc în condiții destul de grele, . .de: puternică represiune care urmărea să împiedice afirmarea umanismului și a iibertății omului. De ce mă refer la aceasta ?•■ Pentru că știința a învins prin aceea că oamenii de știință' au devenit, revoluționari, luptători politici pentru libertate, pentru independență și nu s-au retras în; domeniul lor restfins de activitate științifică.Acum aș dori să. revin la fizică.: Desigur, fizica a cunoscut o dezvoltare uriașă. Cunoștințele, ei au ajutat ca. omenirea să pună' piciorul'pei .Lună și să ajungă în Marte,; totodată. aceste cunoștințe au dus la producerea bombei atomice, nucleare, a mijloacelor de distrugere rapidă nu numai a omului, dar si a civilizației. Iată de ce realmente se pune problema răspunderii fizicienilor — ca și în general a oamenilor de știință — a poziției pe care ei

trebuie să o ia în fața pericolului c» amenință omenirea. . Astăzi se pune cu și mai mare acuitate întrebarea : de partea cui se află oamenii de știință ? Cum vor acționa ei pentru a împiedica și a face ca minunatele cuceriri ale științei sâ nu mai servească distrugerii, ci vieții, bunăstării și fericirii omului ? Dacă nu vom opri producerea armamentului nuclear, mi-e teamă că anumite probleme umanitare la care v-ati referit nu vor mai putea fi rezolvate. pentru că nici dumneavoastră.nu ,veți mai avea cum să le sesizați, și nici nu va mai fi cine să le asculte. Este o realitate că in Europa continuă să existe un grav pericol pentru pace, pentru civilizație. Aici există concentrarea cca mai puternică de armamente, inclusiv de armamente nucleare, și proliferarea lor cea mai puternică — in ciuda Tratatului de neprolife- rare — pe teritoriul diferitelor state; deci există pericolul ca in orice moment aceste arme să poată fi folosite.Iată de ce eu nu pot decit să salut ceea ce am ascultat aici din partea eminentului fizician elen cu privire la necesitatea ca fizicienii reuniți la București să se gindească și la ce au de făcut pentru a acționa în scopul eliminării armamentelor nucleare, In lupta împotriva războiului, pentru a pune cuceririle științei în slujba dezvoltării pașnice a omenirii, pentru a-și concentra eforturile în scopul soluționării problemelor energeticii și altele. în această privință, cred că dumneavoastră, oamenii de știință care, lucrați in domeniul fizicii — ca și oamenii de știință în general — aveți un cuvint greu de spus. și o răspundere mare în fața umanității. Aceasta este problema esențială a umanității și a-umanismului 1Nu este în obiceiul meu, al României, să se amestece în treburile altora. Deci, vă rog să nu credeți că am intenția să mă amestec în treburile Societății europene de fizică ; dar ar fi un. lucru deosebit de-important dacă societatea dufnn'eavoas- tră ar trece peste preocupările strict științifice și ar aborda, in spirit revoluționar — așa cum au făcut întotdeauna oamenii de știință — probleme vitale și pentru dezvoltarea științei : '■> ale păcii și libertății, ale așezării reia- ; țiilor dintre națiuni pe principii de egalitate, respect al independenței, neamestec în' treburile ' interne, . pe dreptul fiecărui popor de a-și făuri viața așa cum dorește, de ă putea avea acces liber la cuceririle civilizației. ®Este bine cunoscut că știința nu poate progresa decit în condițiile păcii, ale dezvoltării economice și sociale libere a fiecărei națiuni. Iată de'ce așezarea relațiilor dintre state pe principiile egalității depline ■ in drepturi, ale independenței și suv«-
(Continuare în pag. a V-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul comerțului al Republicii FilipinePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, joi dimineața, pe ministrul comerțului al Republicii Filipine. Troadio Quiazon. care întreprinde, in fruntea unei delegații economice guvernamentale, o vizită în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Au luat parte, de asemenea. Pam- filio Domingo, președintele Băncii Naționale din Filipine. și Leticia Ramos Shahani. ambasadorul Republicii Filipine la București.Ministrul filipinez a arătat că îi revine deosebita plăcere și onoare de a adresa președintelui Nicolae Ceaușescu. din partea președintelui Republicii Filipine, Ferdinand Marcos, un salut prietenesc, iar poporului român urări de noi spccese în activitatea consacrată propășirii 'patriei.

Mulțumind, tovarășul Nicolae) Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită, din partea sa. președintelui Ferdinand Marcos un mesaj prietenesc. urări de sănătate și fericire personală. de pace și prosperitate poporului filipinez.Șeful statului român a avut apoi un schimb cordial de vederi cu oaspetele. în cursul căruia s-a relevat cu satisfacție faptul că relațiile dintre România și Republica Filipine cunosc o dezvoltare rodnică și multilaterală. avind la bază măsurile importante stabilite de președinții celor două țări, cu prilejul intilnirilor și convorbirilor oficiale avute, in primăvara acestui an. la Manila.Președintele Nicolae 'Ceaușescu și ministrul Troadio Quiazon au examinat. îndeaproape, aspecte aid raporturilor de colaborare și cooperare e- conomică româno-filipineze. sublini- indu-se că există condiții favorabile, oferite de economiile în plin progres ale celor două țări, pentru creșterea volumului schimburilor comerciale și extinderea cooperării în sfera

producției, materiale. A fost exprimată dorința comună de a se valorifica cit mai deplin posibilitățile existente pentru concretizarea acordurilor semnate între România și Filipine, in vederea promovării unei colaborări fructuoase in industrie, agricultură și in alte sectoare economice de interes reciproc.în timpul întrevederii, s-a exprimat convingerea că amplificarea și aprofundarea acestor relații de colaborare contribuie atît la accelerarea progresului economic și social al celor două țări, cit și Ia eforturile în direcția instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, bazată pe justiție și deplină egalitate în drepturi, o ordine care să asigure fiecărui stat posibilitatea dezvoltării sale economice independente, suveranitatea și controlul asupra resurselor sale naturale, participarea nestingherită la cooperarea internațională și accesul la realizările științei și tehnologiei moderne.întrevederea a decurs intr-o ambianță cordială, prietenească.’
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Arad — orașul de pe Mureș, întinerește cu fiecare nou edificiu ridicat 
de constructori

precizare : initial era

lacului de munte de Ia pretutindeni. turistul atras de frumuseți fără de ospitalitatea local-

! a- Plo- reș- mai de faci să vorbească

rezor. Are tot 19 instruiește în ca-

cestea tice a nerul"pămereAproape 100 000 de turiști au fost oaspeți și în acest an ai meleagurilor pe care crește cas-

Cabinetul de științe sociale din comuna Ciocile: O Imagine obișnuita, 
aproape cotidiană, reflectind bogata activitate ce se desfășoară aici

care muncesc, învață.multTinericare a reporterul, o generație, viguroși, entuziaști,să la să teunora faptul nimic, diurnă ? Poateașa se va termina dată și complexul ristic de la Cheia se va pune capăt pagubei pe care o creează tărăgănarea lucrărilor. (Constantin Căprarul.

Dragomir, a să-și verse fo- mai marii lui întreprinderea de construcții
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salt acrobatic, muncitorul Gheor- 
ghe Motrună a fost izbit de ro
țile din spate ale autocamionu
lui cu care mergea spre hidro
centrala de pe Lotru. La spitalul 
din Voineasa, unde a fost trans
portat, nu se găsea la ora aceea 
decît doctorița de gardă, Geor- 
geta Anghelcev. Oricît de repede 
ar fi fost chemat și adus un chi
rurg era prea tirziu. Deși are 
specialitatea pediatrie, nemai- 
putind găsi altă soluție, doctorița 
și-a asumat riscul și a izbutit. 
„O intervenție ireproșabilă" — 
i-au spus a doua zi colegii chi
rurgi, felicitînd-o. La care se a- 
daugă ’și mulțumirile muncitoru
lui salvat, care va ieși în curînd 
din spital.

Cercetătorii timișoreni in domeniul artei au descoperit, în localitatea Gherteniș din județul Caraș-Severin, o pictură pe pergament, datînd din secolul al XVII-lea. Autorul acestei lucrări, realizată înțr-o manieră artistică influențată de școala italiană periferică și renascen- tismul german, este necunoscut. Potrivit părerii specialiștilor timișoreni, această pictură pe pergament are o deosebită valoare, intrucit în literatura de specialitate din perioada respectivă nu sînt consemnate decît picturi pe lemn sau pînză. Valoroasa achiziție a fost expusă la Colecția de artă medievală din Timișoara.

Duminică seara, mașina ARO 
21-PH-5256, in dreptul comunei 
Valea Călugărească, a fost opri
tă de un echipaj al miliției. La 
volan — Stefan Mirea. Lingă el 
— Stefan Dumitrescu. și Con
stantin Părăginaru, toți trei de 
la Întreprinderea de materiale 
de construcții din Bucov (Pra
hova). Directorul ii trimisese 
încă de vinerea trecută in inte
res de serviciu la o întreprin
dere din Tăndărei. Dar cei trei 
nici n-au dat măcar pe-acolo. 
Echipați cu. undițe, cizme de 
cauciuc și chiar cu o... barcă 
pneumatică, au tras lingă o bal
tă și... Șoferului i s-a imputat 
cursa, la preț de taxi, unul din 
angajați a fost scos din func
ție, iar celălalt retrogradat.

Batea la ușa omului și se prezenta ’. „Sînt artistul Cutărică ‘ (un nume oarecare, care-i trecea prin cap în clipa aceea. In realitate se numea Iohan Maier). „Reprezint cooperativa -Străduința» din Brăila. (O asemenea cooperativă la Brăila nu există). Sînt specialist in executarea tablourilor mari după fotografii mici". „Specialistul" lua fotografia omului, lua și banii și dispărea fără urmă. De opt ori a fost condamnat pină acum pentru escrocherii de acest fel săvîrșite la Cluj-Napo- ca. Galați. Drăgășani. Pașcani, Tecuci si Sighetul Marmației. Obosit, pesemne, de atitea călătorii prin țară, s-a gindit să o- pereze și în orașul de baștină, Brăila. Miliția orașului roagă să fie sesizată de toți cei care au fost înșelați de „specialistul foto", pentru ca din „tabloul" ce i se face să nu lipsească nici un detaliu.
„Chiriașele

Carolina Mihăilescu st 
Dostețean din Hunedoara bateau 
toată ziua-bună ziua străzile
Devei. Tot umblind ele creanga 
(că tot n-aveau ce face, nelu- 
crlnd nicăieri), nu băteau numai 
străzile, ci și pe la ușile oame
nilor.

— N-aveți vreun obiect vechi, 
care nu vă mai trebuie și vreți 
să-l vindeți ? Dar vreo bijute
rie ? Nici măcar un scrin ? Știți, 
noi sîntem colecționare de... ar
tă.

De la un timp, văzînd că „ar
ta" lor nu le prea rentează, au 
devenit... chiriașe. Intrau _ intr-o 
locuință pentru o zi-două. după 
care, in lipsa gazdei, încărcate 
cu obiecte, cu bani, cu tot ce 
găseau la îndemîna. dispăreau 
fără adresă. Pină deunăzi, cind 
miliția le-a ajutat să aibă o a- 
dresă precisă.

Conducătorul auto Ștefan Be- jenaru, de la întreprinderea industria cărnii din Tulcea, a tras camionul pe dreapta, pentru a-i face, cum le spunea colegilor, o „curățenie lună". Cînd i-a venit rindul motorului, a luat o găleată cu benzină și s-a apucat să-l spele. La un moment dat, la instalația electrică a motorului s-a produs o scîriteie. Una singură, dar. suficientă pentru _ a lua foc găleata cu benzină, iar de la găleată, hainele de pe cl. Internat de urgentă în spital, cu toate intervențiile și îngrijirile primite, n-a mai putut fi salvat.
Rubricâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteir

in centrul comunei, intr-o încăpere spațioasă din se- 
agricole de producție, cabinetul de științe socials din 
devenit de mai mult timp un loc foarte popular, bine 
locuitorilor. acestei'așezări. Serile îndeosebi se-adună 

___  ___  multă lume, atrasă de acțiunile variate și inte
resante consacrate informării asupra actualității politice, ca șt de 
materialul informativ • bogat, care este în fiecare zi, intre anumi
te ore, ținut la dispoziția publicului. In săptămâna dintre 25 au
gust și 1 septembrie, de pildă — cum putea afla oricine din progra
mul afișat la intrare — au fost organizate obișnuita cronică săptămi- 
nală a evenimentelor politice interne și internaționale, o expunere 
asupra noilor reglementări privind organizarea muncii in agricultură, 
o dezbatere publică despre căile și mijloacele de conservare a fondu
lui funciar — privind in special lucrările ce trebuie întreprinse in 
campania de toamnă, o consultație pentru tinerele mame etc.

Cliiar de la prima vedere apare clar că la acest cabinet există o 
experiență valoroasă, care merită să fie cunoscută și generalizată. 
Tocmai de aceea, Comitetul județean de partid Brăila a invitat aici, 
recent, la un schimb de experiență, pe locțiitorii secretarilor comitete
lor comunale de partid, cu problemele de propagandă și responsabilii 
colectivelor obștești de conducere a cabinetelor de științe sociale din 
toate comunele județului.

Ne propunem să înfățișăm, in cele ce urmează, citeva elemente ale 
acestei experiențe — așa cum au rezultat din relatările secretarului 
Comitetului comunal de partid Ciocile, tov. Nicolae Toma, și ale locții
torului său, tov. Octavian Marghidan, precum și din constatările făcute 
la fața locuiții.Ce a contribuit cel mai mult la transformarea cabinetului într-un centru viu al muncii politice. într-un punct de atracție pentru diferitele categorii de cetățeni ?în primul rînd. varietatea, aria largă de cuprindere a materialului documentar, informativ oferit. într-adevăr. nu numai domeniul economic. cum se întîmplă la multe cabinete de științe sociale, ci multe alte domenii, cum ar fi construcția de partid și de stat, problemele ideologice. activitatea internațională, istoria partidului, și-au aflat în cadrul cabinetului o bogată reprezentare, fie prin material vizual — planșe, diapozitive, diafilme etc., fie prin material de lectură — cărți, broșuri, articole din presă. •în privința materialului vizual, de remarcat că printr-un mijloc simplu (fixarea în plafon, pină la o înălțime convenabilă pentru citit, a unor placaje, formind un fel de cupolă) a fost mărit considerabil spațiul de expunere, ceea ce a creat posibilitatea prezentării în incinta cabinetului a unor serii de planșe formînd adevărate expoziții, pe teme ca o- biectivele fundamentale ale noului cincinal, dezvoltarea viitoare a județului Brăila, dezvoltarea comunei Ciocile în perioada 1950—1975 și 1976—1980 etc. ; exponatele pot fi ușor desprinse pentru a fi folosite cu prilejul prezentării unor conferințe, simpozioane. în afară de planșele expuse, cabinetul mai dispune de un depozit de planșe, grupate pe domenii și probleme, de ,o filmotecă, cuprinzînd seturi de diapozitive și diafilme care au fost elaborate de studioul „Animafilm" în sprijinul activității propagandistice, de o fonotecă, conținînd discuri cu înregistrări din, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, din diferite lecții, și consultații ce au fost difuzate de Radloteleviziune — toate acestea puțind fi puse în valoare cu ajutorul epidiaseopului, diascopului, magnetofonului, cu care a fost înzestrat cabinetul.Cît privește materialul de' lectură, • în afară de biblioteca propriu-zisă. cuprinzînd opere ale clasicilor mar- xism-leninismului. documentele de partid, lucrările tovarășului Nicolae Ceaușescu. au fost alcătuite bibliorafturi cu extrase din presă pe domenii și probleme. De exemplu. în biblioraftul consacrat politicii internaționale a României se află dosare anume pentru relațiile României cu țările socialiste, relațiile cu țările în curs de dezvoltare și cu alte tari.

tea socialistă multilateral dezvoltată cuprinde dosare privind direcțiile de acțiune pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, contradicțiile în socialism, general .și particular, national și international, națiunea socialistă, statul socialist etc. Toate aceste materiale sînt ușor de consultat datorită fișierului tematic bine pus la punct.Ceea ce merită remarcat mai a- les este faptul că întreg acest material documentar — bogat, divers, bine organizat — este împrospătat, tinut Ia zi, tru a asigura ca ceea ce venit nou în viata politică, că. socială, în primul rînd

tăriri de partid sau legi, să fie mai bine cunoscute si 'însușite masa cetățenilor se organizează cît de diverse acțiuni — expuneri, dezbateri, simpozioane etc. Astfel, ansamblul de măsuri stabilite în recenta ședință a Comitetului Politic Executiv privind mai buna organizare a producției și a muncii; ins&urareâ unei discipline ferme în agricultură au fost dezbătute, atft cu masa cetățenilor (la căminul cultural)cît și pe formații de lucru, la locurile de muncă, explicîndu-se însemnătatea lor si ce trebuie făcut concret de către fiecare pentru a le aplica. La fel de prompt a acționat cabinetul după reuniunea la nivel înalt de la Helsinki a statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, organizînd expuneri asupra ideilor cuprinse în cu- vîntarea rostită la conferință de tovarășul Nicolae Ceaușescu. De fel, in activitatea cabinetului a venit o regulă să se organizeze formări politice, oare oferă, in care săptămînă. un tur de orizont asupra principalelor evenimente politice interne' si internaționale, ex-

puneri urmate de întrebări si răspunsuri asupra diferitelor legi.Au loc, de asemenea, întîlniri și discuții cu diferite categorii de locuitori ai comunei, pe probleme specifice preocupărilor lor — de pildă cu țăranii cooperatori despre democrația și disciplina cooperatistă, aplicarea acordului global, cu femeile — despre educația copiilor, cu tineretul — despre probleme privind pregătirea științifică sau profesională etc.Racordarea întregii activități politico-educative la preocupările actuale ale partidului, la problemele și sarcinile concrete, locale, apare ca un fir roșu în tpt ceea ce 6e organizează la cabinet.

Este Interesant de arătat și cum reușește cabinetul să-și asigure și să-și înnoiască mereu materialul documentar necesar unei atit de bogate și variate activități. Exa- minind acest aspect, rezultă că prin cheltuială nu atît de fonduri, cît de... ingeniozitate și pricepere, într-adevăr. cele mai multe planșe din zestrea documentară a cabinetului au fost întocmite prin decuparea din ziare și reviste a unor fotografii sau grafice bine alese și combinate într-un mod adecvat. Un sprijin important în acest sens s-au dovedit și tipăriturile comitetului județean de partid, difuzate de altfel la toate cabinetele din județ, precum foarte- reușita fotoexpozitie „Chipul de mîine al județului Brăila. în perspectiva cincinalului 1976— 1980". afișele ilustrînd amploarea legăturilor internaționale ale României, vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu în diferitele țări ale lumii etc.în sfirsit. un alt aspect din activitatea cabinetului care, deși amintit la urmă, nu este mai puțin important: în jurul, său s-a închegat un colectiv obștesc cuprinzînd 30 de oameni, practic, toate cadrele din comună cu pricepere și vocație propagandistică : cadre didactice, specialiști agricoli, conducători de unităti economice. Colectivul și-a constituit citeva subco-, lective pe specialități, cu răspunderi și atribuții precise, precum subco- lectivul pentru informare politică, pentru educație materialist-știintifi- că etc.Acum, în ajunul începerii unui nou an în învătămîntul politico-ideologic, colectivul de conducere al cabinetului își concentrează eforturile spre a răspunde cît mai bine cerințelor bunei desfășurări a studiului, a îmbogăți și organiza cît mai bine întregul material necesar diferitelor cursuri și seminarii ce vor ființa în comună. Activității inimoase a acestor oameni, îndrumării și sprijinului primit din partea comitetului comunal de partid . și a resc cile, gur.județ, ci pe un plan mai larg.

AO 1

Cu fiecare an, sporește numărul turiștilor care străbat meleagurile maramureșene, a- trași de frumusețile sale naturale și de cele pe care le-au creat locuitorii lor. Drumurile turistice ale acestei toamne, deosebit de frumoase și calme, duc în Maramureș în primul rînd spre stațiunile Borșa și Izvoare, unde anul acesta Oficiul județean losintă 5 de mareajudețului și hotelul din Baia Mare, care, du- renovare. dispune de ca- confortabile. restaurant.

tanul comestibil. Pe văile Ma- rei, Izei și Vișeului, turiștii găsesc pretutindeni locuri atractive de popas și odihnă. La băile sărate din Ocna Șugatag. ștî- nile de la pasul Prislop sau în preajma Mogoșa. se simte seamăn,nicilor și de originalitatea creațiilor folclorice ale maramureșenilor. Avînd o bună bază materială și transport stațiunile județean odihnă șitilor români și străini care înscriu Maramureșul în itinerarele lor de vacantă.
Gh. SUSA 
corespondentul „Scînteii"

acces la mijloacele de în tot cursul anului, și motelurile oficiului de turism asigură confort tuturor oaspe- !ș,*

în timp ce la acceleratul 241, din 2 septembrie, proape o oră de plecarea nu se mai găsea nici un loc și sute de pasageri au rămas în Gara de Nord (cum se întîmplă frecvent și ia alte trenuri -r- 25, 65. 75 ș. a.), la acceleratele sau personalele care plecau cam în același timp cu 241 (trenurile 333, 523 ș. a.), unele vagoane circulau proape goale. Iar de la Ploiești încolo rămî- neau și mai goale. De
în stațiunea clima- , terică Cheia (Prahova) se înalță (nu se mai știe de cînd I) un complex turistic al cooperației de consum. Se înalță, e impropriu spus pentru că de mult timp lucrările sint cam în a- celași stadiu. Situația i-a fost sesizată tovarășului Aron Ra- dulian, președintele U.J.C.C. Prahova, care, în mai multe rînduri. a dat ritmulșantierul respectiv va accelera. Ba,s-a angajat că în luna au- cel mai tîrziu, complex va fi O

mult : ferm gust, noul gata,termenul trimestrul IV al anului trecut 1 Acum, în septembrie, complexul de la Cheia este cam în același stadiu in care era cu cîte- urmă.

. - La

După, cum am mai. informat, în zilele de 9 și 10 septembrie a avut Ioc șddiriță Consiliului pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii către populație, în legătură cu una din problemele de larg interes cetățenesc analizate cu acest prilej — diversificarea formelor de vînzare — am solicitat amănunte tovarășului Radu ABAGIU, adjunct al ministrului comerțului interior.

ce ? Pentru că acceleratul 241 — București- Deva — avea în compunere doar nouă vagoane. iar celelalte trenuri (deși de pe rute mici) aveau 12—-13 vagoane, rînd o explicație unul din adjuncțiifului de statie din Gara de Nord, am aflat că nici măcar nu există un dispecerat operativ de alcătuire a trenurilor, care — în funcție de solicitările apărute la un moment dat — să determine numărul de vagoane din componența tre-
După ritmul în care .. se lucrează, se poate spune că nici pină la sfîrșitul anului n-o să fie gata. In ziua de 5 septembrie in scriptele șantierului figurau la lucru 11 oameni. în realitate, a- dică efectiv la lucru, erau cinci. Șeful lor. Dumitru început : cui pe de la mixtăși preștări de servicii Ploiești :— Știți cum ■ ne cei de la i ? Vin aici, aer curat, și-un pui.
jută iești piră tragsomn, trec în fugă pe la șantier, promit marea cu sărea, după care pleacă, citeva zile, în materiale, vin : spectori. și iar aer curat, iar...Muncitorul Traian Apostol ne spunea că.

(Actualul ser- de operatori, mai putea in- în suplimen- numărului de dispune, păcate, de o re-
nurilor, viciu care ar terveni tareavagoane, nu din zervă de vagoane — în Gara de Nord sau la depoul de trenuri — care să fie pregătite de drum in orice moment), totul este dată cu vigoare atren și sînt, nu călători, trenurile circulă cu numărul de vagoane programate. (I. Mihai).

asemenea soldează situație precis, „inii reparti- lucrări, pe Ion care a lucreze „obiec- sau

o mai rea. Mai pe unii oameni spectorii" zează la alte ca de exemplu Duță. faiantar. fost trimis să de zor la un tiv. particular", mozaicarii Petre Ma- teianu și Ion Vasile, care au fost puși să facă niște săpături pe undeva pe la Băr- cănești.Nu s-ar putea oare' se deplaseze urgent ,Cheia cineva care sisteze aceste vizi- de agrement ale care, pe lingă că nu rezolvă mai primesc și că o- tu- și

între Fabrica mixtă de industrie locală din Rădăuți si întreprinderi republicane s-au statornicit si se dezvoltă rodnice relații de colaborare. De Ia începutul acestui an și pină acum, valorificînd superior experiența acumulată în domeniul metalurgiei și al construcției de mașini, la fabrica rădăuteană au fost a- similate și introduse in fabricație de serie numeroase repere solicitate de către întreprinderile constructoare de mașini. între acestea se numără repere pentru întreprinderea mecanică „Ceahlăul" din Piatra Neamț, destinate semănătorii SPC-6 și pentru întreprinderea de material rulant Pașcani. Colectivul de muncă de aici a făcut un important pas înainte în direcția creșterii volumului colaborărilor cu mari unităti industriale odată cu trecerea la fabricația de serie a elevatorului, subansam- blu pentru combina C-12, fabricată la întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală, si a galeriilor de evacuare pentru motoarele SR-115. care se fabrică la Brașov. (Gh. Parascan).

concursul pe sector, calificativul „foarte bine" la ședința a Il-a de tragere : procentaj 92 la sută etc.). O fată de 19 ani, plină de vioiciune — Dumitra Argeșanu, primitor-distribuitor în secția echipament metalic — mai are și acum regretul că puțin a lipsit ca echipa lor să ia locul I pe sector la precedentul concurs. Activează în cadrul cercului sanitar și s-a specializat in „prim ajutor".— îți place ?— Chiar foarte mult. Pe lingă multe cunoștințe utile de muncă și de viață, de cultură, am avut de cîș- tigat și altfel : în privința spiritului de echipă. Ne simțim mai uniți, reușim să acționăm mai bine și în alte împrejurări. Și avem motive în plus să ne simțim membri ai aceluiași colectiv. Capeți altă stare sufletească știind că poți să fii în mai mare măsură util societății, celor din jurul tău.Am regăsit aceeași opinie și la un alt interlocutor : utecistul Vasile Constantin, frezor. Are ani și se i

Analiza făcută in cadrul consiliului — ne-a spus interlocutorul — a fost determinată de cerința impulsionării desfacerilo'r de mărfuri din grupa textile-încălțăminte și metalo-chimice, prin expunerea mai largă a produselor, prin asigurarea la vinzare a unei abundente sortimentale. Ss are în vedere, atît antrenarea la desfacere a unui volum sporit de produse — și, deci, creșterea ofertei de mărfuri puse' la dispoziția populației — cît și rea unor condiții îmbunătățite provizionare a cumpărătorilor.— Ce măsuri s-au stabilit în sens ?— Pentru ca întregul fond de marfă de care dispune în prezent industria și comerțul să fie expus la vedere și să ajungă la îndemîna cumpărătorilor s-au luat măsuri ca organizațiile comerciale să folosească mai intensiv spatiile de desfacere disponibile (mai ales din marile magazine și din magazinele universale), pre- zentînd în forme variate întreaga gamă sortimentală existentă în depozite. Pentru că — de ce să nu recunoaștem — se mai întilnește pe a- locuri practica umplerii pină la refuz a spatiilor de depozitare. în timp ce în rafturile de desfacere se expun doar grupe restrinse de mărfuri (sub pretextul că celelalte produse au o desfacere mai lentă). Or. locul mărfii nu este în depozit sau în spatele tejghelei. ci în magazin, la îndemîna cumpărătorilor.în ideea lărgirii ofertei de produse, a măririi spațiilor de expunere. întreprinderile comerciale au. de asemenea. datoria de a. practica mai intens decît au făcut pină acum comerțul stradal. în fata fiecărui magazin, în locurile- aglomerate. în preajma fabricilor și a marilor întreprinderi, in cartiere si în piețele agroalimentare

s-a prevăzut să se organizeze mai multe tonete și chioșcuri de vinzare. iar programul unităților să fie mai bine corelat cu cerințele cumpărătorilor.în ce privește întreprinderile producătoare ale industriei ușoare, s-a stabiliț ca acestea să extindă de urgentă punctele proprii de desfacere, atit din incinta fabricilor lor. cît și de pe lingă alte întreprinderi din localitățile în care își au sediul. Tot pentru a mări oferta de produse, este în plină desfășurare acțiunea de valorificare — prin unitățile cooperației și ale industriei locale — a unor însemnate cantități de țesături.— Se resimte, în ultima vreme, o prezență mai slabă a comerțului mobil la tirguri.— într-adevăr, așa stau lucrurile, Tocmai de aceea s-a stabilit în cadrul consiliului ca, în cel mai scurt timp, să se organizeze in toate județele țării — pe orașe și în centrele mai mari de comune — „Tirguri de toamnă de bunuri de consum", iar la serbările cîmpenești, la tirguri și oboare să se suplimenteze numărul de tonete și chioșcuri. De altfel, pină la sfîrșitul acestui an se prevede funcționarea Unui număr suplimentar de peste 3 000 remizieri.— Ce alte acțiuni se au în vedere pentru lărgirea ofertei de produse ?— întrucit asigurarea unui rulaj accelerat al fondului de marfă — prin care se realizează și reîmprospătarea continuă a sortimentului de produse pus la dispoziția populației — depinde și de modul în care se efectuează contractările, trebuie a- vută în vedere concordanta cantitativă. sortimentală și de calitate dintre cererea și oferta producătorilor și comercianților. Tocmai de aceea ne-am propus să analizăm și posibilitatea îmbunătățirii actualului mecanism de desfășurare a acestei ope-

rațiuni, iar pentru perioadele post- contractuale. cînd, pot apărea goluri într-un loc și plusuri de ofertă fh altul, s-a indicat practicarea sistematică a redistribuirilor de mărfuri între magazine, intre localitățile aceluiași județ și între județe. Totodată, va trebui ca în activitatea comercială curentă să fie antrenați în mai mare măsură șefii de magazine, atît pentru cunoașterea părerii lor în legătură cu cererile de mărfuri, cu schimbările ce apar in structura solicitărilor populației, dar și pentru a imprima — prin ei — o nouă atitudine de muncă in rindul lucrătorilor de la tejghea. O atitudine de mai bună gospodărire a fondului de marfă ce il au la dispoziție, de mai mare; interes in popularizarea produselor; in atragerea clientelei.Tot în scopul diversificării formelor de vînzare va trebui ca in toate ma- riie orașe să se creeze vaduri comer- ciale stradale (de tipul Lipscaniulul din București), unde să se realizeze o prezență masivă a formelor mobile de desfacere — prin amplasarea de, chioșcuri și tonete. în ceea ce privește activitatea voiajorilor comerciali, aceștia trebuie să se deplaseze zilnic pe teren, împreună cu ceilalți lucrători din aparatul întreprinderilor de desfacere, pentru a cunoaște mai bine cererea populației și a stabili pe loc completarea fondului de marfă cu; produsele existente în depozite.Prin materializarea noilor acțiuni propuse de Ministerul Comerțului' Interior și aprobate de Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și preș- tare de servicii către populație — ne-a spus în încheiere interlocutorul — acțiuni la care sînt chemați să contribuie toți factorii de răspundere din departamentele de producție și desfacere, ca și aparatul de specialitate de la consiliile populare locale — există garanția că se va putea suplimenta oferta de mărfuri puse la dispoziția cumpărătorilor, se va răspunde mai bine cerințelor populației.
drul cercului „Pază și or-, dine".— Noi activăm, ca să zic așa, intr-un sector mai larg. De la acțiuni specifice de pază și ordine în întreprindere, pînă la ac-

se comporte cum nu trebuie. i-o spunem în mod... calificat.— într-adevăr, se observă un mare cîștig la tinerii aceștia, chiar în afara pregătirii pe care o fac in
punderi. Și în privința producției se observă că au devenit mai disciplinați, mai punctuali. Se comportă cu mai mult simț de răspundere și duc mai bine la îndeplinire o dispoziție pri-

țiuni de sprijin al organelor de miliție în diverse locuri din oraș. Și în primul rînd, ca tineri, învățăm mai multe lucruri, chiar despre comportare, despre relațiile dintre oameni. Vedem ceea ce nu-i bine la unii, la nevoie intervenim — și sîntem astfel mai pricepuți în a deosebi binele de urmă, chiar dacă nu sîntem „în misiune", cînd se întîmplă ca vreun coleg să

cadrul, detașamentelor respective dul său secretarului comitetului partid Oliviu cat la uzina uteciști diferite forme de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei — o evoluție spre un fel mai matur de 
a privi viața, propriile răs

și-a spus la rin- opinia locțiitorul de din întreprindere, Huluban. Am remar- mulți dintre ei — in noastră circa 700 de sînt încadrați în

mită de la maistru, de șeful de compartiment, sint mai siguri de ei și nu știu cum să explic, dar așa este — parcă devin mai frumoși...■ ...Aceștia sint cîțiva dintre tinerii în uniformă albastră, pe care-i vedem tre- cînd prin fața tribunelor, ori îi întîlnim mergînd spre cîmpul de antrenament. Pe care îi știm în aceste zile — pe ei ca pe întreg tine-

retul țării — pregătindu-se să intimpine prin realizări în muncă, ....... ...tul sub semnul căruia iși dau rețea și destoinicia : de-al '... _________Uniunii Tineretului Comu- . nist și a X-a Conferință a Uniunii Asociației Studenților Comuniști din România. Tineri tineri care vor mai ei înșiși, tia, cu vorbă mulți : toții plini de viață.' Și mai sînt și; modești acești tineri, băieți și fete, elevi și muncitori intre 16 și 20 de ani. Greu îi despre performanțele lor. Ei spun tăm să buni cetățeni, oameni". Oameni adevărați, cu personalitate, cu pregătire multilaterală. Acei oameni pe care ii cer prezentul și viitorul României socialiste.
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pe cîmp sau pe rampele gărilor ? La cooperativa agricolă Frecăței, județul Tulcea, sfecla de zahăr este recoltată eșalonat, 
graficul de livrare întocmit <

respectindu-se 
cu baza de recepție. în imagine, aspect de lucru de ia dislocatul mecanic șl 

strîngerea sfeclei de zahăr

în programul de măsuri privind organizarea și desfășurarea lucrărilor agricole de toamnă s-a prevăzut ca recoltarea sfeclei de zahăr să înceapă numai după 1 septembrie. Și aceasta dintr-un motiv bine întemeiat. Condițiile climatice și dezvoltarea culturilor permit acumularea za^uțplui în rădăcini, ceea ce este un avantaj atit pentru unitățile agricole, cit și pentru economia tării. De aceea, s-a indicat ca recoltatul să înceapă pe parcelele cu sfeclă avansată în vegetație, maturizată din punct de vedere tehnologic pentru a corespunde și unei prelucrări industriale ec’onomice. Pentru ca sfecla scoasă din pămint să nu rămînă pe cimp mai mult de 24 ore. astfel incit să se prevină diminuarea conținutului de zahăr, trebuie strictețe graficele de cheiate Intre fabrici și cole.Trebuie remarcat că tați agricole recoltarea și transportul sfeclei au fost temeinic organizate, respectîndu-se cu strictețe graficele încheiate cu fabricile de zahăr.în alte unități agricole, după 1 septembrie, cînd s-a dat semnalul începerii recoltatului, s-a intrat cu ‘oate forțele în lanurile de sfeclă și, fără să se aibă în vedere graficele întocmite de fabricile fost recoltate cantități depășit posibilitățile sau invers — cantități cit cele planificate.

respectate cu recoltare în- unitățile agri-în multe uni-

de zahăr, au mari, care au de • transport mai mici de-

Am urmărit această problemă în județul Olt, unde stocurile de sfeclă de la fabrică și de la bazele de recepție sint foarte mari. Astfel, față de 3 500—3 600 tone sfeclă de zahăr ce trebuie prelucrată zilnic se transportă la fabrică și în bazele ne recepție 4 400—4 600 tone. De exemplu, la baza de la Coteana sint în stoc 900 tone sfeclă de zahăr, o parte din această cantitate, fiind aici de 8—10 ■zile, a început să se deprecieze. Stocul de materie primă era la data de 9 septembrie de 4 400 tone la fabrică, 7 000 tone în baze, circa 3 500 tone pe cîmp, recoltată si netransportată. Toate acestea sint urmarea faptului că în unele cooperative agricole nu se tine seama de graficele întocmite și se recoltează la întîm- plare. Zilele trecute, la C.A.P. Orlea au fost recoltate 100 tone fată de 50 torte, cit era prevăzut în grafic, la C.A.P. „Viață Nouă“-Brastavăț — 97 tone fată de 40, Giuvărăști — 187 tone fată de 40. Tia Mare — 201 tone fată de 60 etc. Ba mai mult, fără să fie prevăzut în grafic —- recoltarea urmînd să înceapă mai tirziu — coo- perativele agricole Crușov si Rusă- nești au livrat 101 și, respectiv. 95 tone. Cum motivează conducerile u- nităților agricole această nejustificată grabă ? în general, ți se răspunde : „vrem să eliberăm cît mai repede terenul pentru a-1 pregăti pentru griu". Este bine că se urmărește ca griul să fie insămîntat în teren pregătit din timp. Dar asta nu în-

seamnă ca recolta acestui an să o strîngi la voia întîmplării — care. în cazul sfeclei echivalează cu pierderi de zahăr — de dragul celei viitoare. Comandamentul județean a analizat recent această stare de lucru și a adoptat măsurile ce se impun. Ca urmare, în zilele de 8 și 9 septembrie a.c. cantitatea de sfeclă de zahăr preluată a fost aproape de cea prevăzută în grafic.O situație asemănătoare ne sesizată din județul Prahova, pe ansamblu ritmul la recoltat este corespunzător graficelor, unele cooperative agricole grăbesc scoaterea sfeclei din cimp și transportarea ei pe rampele de încărcare ale C.F.R. Ca urmare, s-a depășit cu mult capacitatea de încărcare în vagoane și de preluare la fabricile de zahăr. Cooperativa agricolă din Albești, de exemplu, a recoltat în 8 zile nu 480 tone cit era planificat, ci 1 400 tone, cantitate foarte mare. Prea grăbiți sînt și cooperatorii din Colceag, din Inotești și din alte părți, fapt ci duce la imposibilitatea de a se transporta și prelua zilnic întreaga cantitate de sfeclă recoltată. O situație de acest gen am întilnit la rampa C.F.R. Cricov. Aici s-a format în ultimele 3—5 zile un stoc de aproximativ 1 000 tone sfeclă.în județul Mureș, graficele prevăd recoltarea, la început, a unor cantități mai mici de sfeclă. Este explicabil. deoarece plantele nu au ajuns la maturitate. Ca urmare, la Fabrica de

este Deși

în a- ajunszahăr din Tg. Mureș. întrucît ceasta zonă cultura nu a la maturitate, se folosește materia primă adusă din alte județe. Zilnic sosesc din județele Ilfov și Timiș 3 600 tone sfeclă. Dacă la început au fost Unele anomalii — de la Timișoara vagoanele au . întirziat 4 zile — acum transportul se desfășoară normal, durînd 2—3 zile de la încărcare la descărcare.De la Centrala organizării producției și industrializării sfeclei de zahăr am fost informați că depășirea graficelor la recoltare cu aproximativ 17 000 tone a creat greutăți in a- sigurarea mijloacelor de transport și încărcarea sfeclei în vagoane. în linele unităti rădăcinile recoltate, dar rămase în cîmp, au început să se deshidrateze. Recoltarea sfeclei de zahăr, așa cum cer normele tehnice si posibilitățile de transport, trebuie să se facă nici mai devreme și nici mai tirziu. Iată de ce datoria comandamentelor județene este de a ur- . mări respectarea cu strictețe a graficelor întocmite ’între fabrici și unitățile agricole, de a cere comandamentelor comunale să introducă ordine desăvîrȘită la recoltatul sfeclei de zahăr și să rezolve problemele legate de transport, astfel îneît rădăcinile să nu rămînă pe cîmp in bătaia soarelui și a vîntului.
Emtlian ROUĂ 
Const. CAPRARU 
Cornel POGĂCEANU 
corespondenții „Scînteii"
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de bună gospodărire
1 036 ha. Re- în toate sec-desigur, toate
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In unitățile agricole din județul 
Mehedinți lucrările do sezon 
continuă cu intensitate. Ieri s-a 
anunțat încheierea recoltării 
florii-'soareiui, toate forțele 
fiind concentrate acum la cu
lesul porumbului și la pregăti
rea terenului pentru semănat. 
Fotografiile înfățișează două 
aspecte 
muncă: recoltatul porumbului 
la I.A.S. Rogova și executarea 
arăturilor pe terenurile coopera

tivei agricole Gemeni

caracteristica de

Foto: S. Cristian

Cum se acționează ROVINARI:

3. LA ALUMINIU
întreprinderea de aluminiu din Slatina își sporește necontenit producția. Colectivul acestei mari unităti economice a obținut și în acest an o serie de rezultate bune. El a realizat pînă in prezent, peste sarcinile de pian, 4100 tone de aluminiu, în condițiile economisirii unor importante cantități de materii prime : cocs de petrol — 1 300 tone, fluor — 62 tone, anozi — 1100 tone ș.a. Dar aceste rezultate sînt umbrite de depășirile substanțiale înregistrate la consumul de energie electrică — 100 milioane kilowați-oră.Norma de consum stabilită pentru aluminiuproducerea unei tone deeste in acest ande 14 300 kWh,dar, in opt luni Laale acestui an,

coacere. Prin aceasta crește gradul de conductibilitate a anozilor, ceea ce permite menținerea în timpul procesului de electroliză a unei tensiuni de reglare optime, deci consumuri de energie electrică cît mai reduse.în planul de măsuri al întreprinderii era prevăzută acțiunea de reparare. verificare și punere în stare normală de funcționare a tuturor instalațiilor de ventilație din halele de electroliză. Acțiunea s-a încheiat la termenul stabilit. Dar deși înscrise ca sarcini permanente, încadrarea în numărul de efecte anodice admise prin tehnologia de fabricație (maximum 1,5

tarea fiecărei operații și lucrări necesare. am reușit să atingem. în luna august, cel mai mic întreprindere.Dacă la hala 5 cu de efort, de inițiativă ajunge lesne la încadrarea în norma planificată, nu același lucru se poate spune și despre hala 3, unde consumul pe luna august a fost de 15 613 kWh de energie electrică, la tona de aluminiu. Este consecința nesupravegherii atente a cuvelor. a numărului mare de efecte anodice înregistrate. în același timp. aici, ca de altfel în aproape toate secțiile de electroliză, se consemnează multe absente nemotivate. Urmarea ? O supraveghere superficială a cuvelor, o activitate pompieristică din partea celor prezenți. Organizațiile de partid, conducerile secțiilor vor trebui ne- întîrziat să acționeze cu toată fermitatea pentru ca, politico-educativă,

consum peun plus se poate

Â intrat in probe 
tehnologice primul 

cazan de 1035 
tone aburi pe orăLa Rovinari a intrat în probe tehnologice primul din cele patru cazane-turn. de 1 035 tone aburi ne oră ale termocentralei de aici. Realizat la intreprinde- rea „Vulcan" din-Capitală. (caza- nul are înălțimea de 92 metri și cintărește peste 12 000 de tone. Ca o particularitate, toate agregatele sale auxiliare — preîncăl- zitoarele. ventilatoarele de aer și de gaze, precum, și electrofil- trele — sînt asamblate in partea superioară, avînd. prin capacitatea proiectată, precum și prin celelalte caracteristici teh- nico-functionale și constructive, caracterul de produs unicat. Muncitorii și tehnicienii șantierului „Energomontaj“-Rogojelu care au lucrat lă asamblarea â- cestui cazan au avut de rezolvat probleme complexe determinate de dimensiunile și greutatea unor subansamble. precum și de înălțimea la care ș-a lucrat. Ei , si-au îndeplinit înainte de ter- ' men angajamentul asumat în întrecerea socialistă. (Agerpres)

folosit 15 082 Deci, ocon-kWh decît dar mai kWhdepinde realizarea u-
cu 500 mică trecut, consum

Wreprinderea de aluminiu din Slatina:PREȚUL ÎN KILOWAȚI-ORĂ AL INDISCIPLINEI
față de cel stabilit.

s-au kWh. normă de sum mai anul unmare cu 782— De ce nor consumuri specifice de energie electrică cit mai reduse ? — îl întrebăm pe inginerul-șef al sectorului de electroliză, Dumitru Vană.— Este vorba, în primul rînd, de calitatea materiei prime și de modul de funcționare a utilajelor. Dar mai presus de orice sau, mai bine-zis, . rolul hotărîtor îl are omul — muncitorul, maistrul, tehnicianul, inginerul din secțiile de producție. De felul în care el se preocupă de bunul mers al instalațiilor, al producției. prin măsurile operative ce le întreprinde, de pregătirea sa profesională si stăruința cu care muncește depinde realizarea unei producții de calitate si cu consumuri materiale mai reduse.Acum, după cum ni s-a demonstrat în secțiile întreprinderii, materiile prime folosite la fabricarea aluminiului sînt în cantitățile necesare și corespund din punct de vedere calitativ. Dacă înainte se semnala lipsa unor cantități suficiente de anozi, astăzi. printr-o mai bună organizare a secției de fabricație a acestor produse. se înregistrează sute de tone în plus față de cerințele la zi. Atenția acestui colectiv este concentrată în direcția îmbunătățirii. în continuare, a calității. Din inițiativă proprie au fost efectuate o serie de modificări la arzătoarele de gaz și, ca atare, s-a perfecționat procesul de

efecte pe cuvă și zi) și reducerea la minimum a duratei efectelor anodice nu se realizează decît într-o mică măsură.In fond, ce consecințe are acest e- fect anodic ? în perioada cînd apare. consumul de energie ește_ de cî- teva ori mai mare. Neacționîndu-se cu promptitudine pentru diminuarea duratei lui. minutele trec și se irosesc în zadar zeci și sute de kilo- wați-oră de energie electrică.După cum ne-a spus inginerul-șef al întreprinderii. Alexandru Orzață_, pînă la sfirșitul acestei luni va fi generalizată funcționarea sistemului de reglare automată a tensiunii Ia halele 1—4 de electroliză.. Se apreciază că pot fi economisiți la fabricarea fiecărei tone de aluminiu circa 250 kWh prin funcționarea în regim automat a tensiunii și stingerea efectului anodic. Iată de ce trebuie să se acționeze mai stăruitor, pentru că fiecare zi de întirziere. de tergiversare în executarea acestor lucrări înseamnă pierderea a mii. zeci de mii de kilowați-oră de e- nergie electrică.Cum se știe respectarea disciplinei tehnologice reprezintă o lege de fier a producției de aluminiu.— Totul se desfășoară conform graficelor, ne spunea maistrul Constantin Pona. de la hala 5 de e- lectroliză. Pentru fiecare operație e- xistă instrucțiuni precise. Acționînd conștiincios, la timp, pentru execu-

printr-o muncă desfășurată în forme concrete și combative, să îndrepte lucrurile pe făgașul lor bun. Numai printr-o disciplină tehnologică și de producție riguroasă in secțiile de fabricație se vor putea obține rezultatele așteptate in domeniul diminuării consumului de energie.„în continuare, vom înregistra reduceri substanțiale ale consumului de energie — aprecia ing. Gheorghe Rădulescu. directorul general al Centralei de minereuri neferoase din Slatina. Vom urmări cu și mai multă exigentă transpunerea în practică a măsurilor din programul de bună gospodărire a energiei. Aceasta presupune o contribuție sporită din partea tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. Un element e- sențial va trebui să-l constituie activitatea politico-educativă. în rîndu- rile colectivului, deoarece pe această cale se va ajunge la întărirea conștiinței muncitorești și. astfel, vom putea răspunde mai bine sarcinilor importante pe care le avem de îndeplinit"..Stă în puterea colectivului muncitoresc de la Slatina să înlăture carențele ce mai persistă în activitatea sa. să consemneze cît mai repede un adevărat reviriment în ce privește consumul de energie electrică. Nici tin efort, nici o inițiativă, nici o măsură nu sînt de prisos pentru a drămui cu maximum de spirit gospodăresc energia electrică, pentru ca întreprinderea slătineană să se încadreze în scurt timp, în normele de consum prevăzute.

(Urmare din pag. I)xistente era de 78 la sută. Recurgerea la o atare ,,supradotare“, la crearea de rezerve de capacitate productivă, cu, prețul cheltuirii iraționale a unor fonduri de investiții și, nu rareori, chiar valutare, vădește o mentalitate eronată, care contravine. principiului eficienței și — de ce să n-o spunem — titu-dine de comoditate în ce privește asigurarea condițiilor nice de realizare a sarcinilor plan. Este de datoria organizațiilor de partid, a forurilor de resort din centrale și ministere de a face ordine în acest domeniu, de a ționa cu perseverență pentru a determina conducerile întreprinderilor respective să organizeze mai bine producția cu mijloacele tehnice existente, astfel ca. numai după ce au fost puse deplin în valoare rezervele interne, iar capacitățile de producție au fost judicios încărcate, să se recurgă la procurarea de noi mașini și utilaje.Cit de mari sînt rezervele Interne de capacitate productivă ne- valorificate încă se desprinde din următoarele exemple : în primul semestru al acestui an, la Combinatul de articole tehnice din cauciuc din Pitești nu au fost folosite în procesul productiv 238 utilaje, la întreprinderea mecanică de utilaj chimic din București — 43 utilaje, întreprinderea de garnituri de frină și etanșare din Rîmnicu-Să- rat — 35 utilaje. Sint utilaje de valoare, dar ele nu au fost folosite fie din cauză că depășeau necesitățile reale ale întreprinderilor respective, fie datorită faptului că
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Ion LAZĂR

Potrivit datelor furnizate de. Direcția generală autonomă a petrolului și gazelor,. în 8 luni din acest an, în bazinele petroliere ale tării au fost forați 34 000 metri peste plan, s-a obținut o producție globală suplimentară în valoare de 95 milioane Iei, în condițiile depășirii cu 1,5 la sută a nivelului prevăzut pentru creșterea productivității muncii și reducerii cheltuielilor Ia 1000 de ici producție-marfă cu 3 lei față de indicele planificat.Acționind’ sub deviza „Fiecare sondă să lucreze cu randament maxim !“. petroliștii din BAZINUL MOLDOVEI au executat circa 1 300 de b- perațiuni tehnologice, ' ’ ‘ cu de incare s-au soldat mărirea afluxului țiței la sondele funcțiune și cu reactivarea altor 26 ieșite din producție. Astfel, pe graficul .întrecerii au putut fi notate pină in prezent, la capitolul realizări Suplimentare, peste 6 000 tone de țiței, 17 milioane mc gaze sondă utilizabile, tone de gazolinăîn perimetrul JUDEȚULUI A R G.E Ș, numeroase colective de petroliști se înscriu în: rîndurile fruntașilor. La schela Bascov au fost forați peste prevederile . planului aproape 4 500 m.— La realizarea cestei performanțe au concurat mai multi factori — ne spunea ing. Ion Dabu, secretarul comitetului de partid de la schela a- mintită. A crescut viteza de lucru a fiecărei instalații la 821 m pe lună (față de 770 m prevăzuți în plan) ; s-a scurtat durata de montaj al sondelor cu 1,2 zile (față de 1 zi planificată) ; s-a_ redus timpul de săpare a sondelor față de deviz cu 2 zile (in raport cu 1 zi planificată) ș.a. Adică o admirabilă „aritmetică" a cîștigului de timp, izvorît din valorile de netăgăduit .ale faptelor brigăzilor condusa de maiștrii de foraj Ion Soare și Sebastian Chelaru, sau echipelor de montaj avînd în frunte pe Ion Ange- lescu și Ion Iliha.Tot de pe meleagurile ârgeșene, la schela de extracție Moșoaia, ni se înfățișează un alt „panou de onoare" : se remarcă brigăzile a 2-a (de reparații capitale) și a 6-a și a 8-a (de

de 1500 etc.

a-

intervenție), sondorul- sef Gheorghe Necula, electricianul Ion Ne- gut. operatorul principal Marin Vlădescu și alții. Ei și întregul lor colectiv de muncă raportează cu mîndrie că au livrat peste sarcinile planului ,,la zi" circa 4 000 tone de țiței, 23 milioane mc gaze de sondă utilizabile, 800 tone de gazolină ș.a.întrecerea socialistă își accelerează ritmurile și în diferite unități ale petrochimiei.O frumoasă „carte de vizită" prezintă COMBINATUL PE- TROCHIMIC DE LA BRAZI. Despre o adevărată „statistică a succeselor" obținute pe frontul întrecerii de

suplimentară de peste 70. milioane lei. De a- semenea, în acest cincinal, Ia Tcleajen, gama sortimentală a u- leiurilor minerale, bunăoară, s-a mărit cu 30 de produse noi, superioare. Niunal în a- cest an s-au introdus în fabricație, pe aceeași instalație, 6 tipuri de uleiuri pentru autoturisme din seria Super 1 și 2. „Preocuparea permanentă a colectivului pentru realizarea unor produse de calitate superioară— ne spunea directorul tehnic al unității, ing. Mihai Niculescu— urmărește atît satisfacerea exigentelor crescînde ale pieței interne și externe, cit șia de
Intrecerea

petroliștilor și
petrochimiștilor

colectivul acestui combinat'ne-a vorbit Marin Vasilescu, șeful serviciului plan-dez- voltare din cadrul Centralei industriale de rafinării și petrochimie :— Prin adîncirea proceselor de prelucrare a țițeiului și îndeosebi prin sporirea capacității de prelucrare secundară. Combinatul de la Brazi a furnizat peste sarcinile planului „la zi" circa 130 000 tone de benzină, 13 000 tone petrol, 3 500 tone cocs. 1 400 tone benzen, 1 300 tone paraxilen, 16 000 tone gaze de chimizare, 300 tone fenolacetonă, 500 tone giicoli, 2 700 tone ortoxilen ș.a. Adică, o producție globală suplimentară în valoare de peste 70 milioane lei. Pînă Ia sfirșitul a- nului, colectivul combinatului s-a angajat să prelucreze — o cantitate de 130 000 tone de țiței peste cifrele de plan;— întrecerea socialistă oferă un. rodnic bilanț și la COMBINATUL PETROCHIMIC TELEAJEN — transmite corespondentul „Scînteii", Constantin Căpraru. Colectivul combinatului a obținut, de la începutul anului și pină In prezent, o producție

ridicarea continuă valorii unei tone țiței prelucrat".Am vizitat cîteva stalații ale combinatului și, pretutindeni, am întilnit dovezi ale hărniciei și inițiativei în muncă, specialist fie. în același timp, și un cadru de concepție — subliniază maistrul Ion Stanciu. Adică să gîndească, să vină cu propuneri pentru modernizarea continuă a tehnologiilor de fabricație a produselor noastre. Și rezultatele sint mereu mai bune. Așa am putut să perfecționăm vechile instalații, care produc acum mai mult și mai bine". Este semnificativ că fiecare lucrător a realizat, în medie, de la începutul anului pînă în prezent, o producție suplimentară de 20 000 iei față de nivelul planificat la capitolul productivitate.în fața petroliștilor și petrochimiștilor din țara . noastră stau în continuare sarcini mari și complexe: creșterea procentului de extracție a țițeiului din ză- cămînt, forajul și exploatarea sondelor de mare adîncime, prelucrarea superioară a a- cestei prețioase materii prime. în acest scop au fost elaborate programe de largă anvergură, care stabilesc direcții concrete de acțiune pentru toate colectivele care lucrează în acest sector industrial. Realizările de pînă acum sint o garanție că toți cei care lucrează în industria petrolului și a petrochimiei își vor mobiliza întreaga energie și capacitatea lor creatoare spre a îndeplini sarcinile prevăzute în aceste programe.

in-

..Fiecare trebuie să

Viorel POPESCU

a existat o insuficientă preocupare pentru reintegrarea lor în circuitul productiv. Dovada acestei aprecieri ? Pentru 60 Ia sută din mașinile și utilajele nefolosite s-au găsit,chiar în timpul analizelor efectuate de organele de specialitate, soluții de utilizare. Bar, întrucît o serie de mașini și utilaje rămîn în continuare nefolosite, integral sau parțial, forurile de resort ale acestor unităti—centrale și ministere

fel. în unele unităti, cum sînt centralele electrice de termoficare din Pitești și Govora, întreprinderea de alumină din Tulcea, nu au fost create sau respectate riguros permanent condițiile tehnice de ploatare în deplină siguranță unor instalații. — și, de aici, percusiuni economice negative. în alte întreprinderi, o mare parte din timpul de lucru disponibil al mașinilor și utilajelor se irosește
și ex- a re-

Potențialul productiv
al întreprinderilor

— au obligația să analizeze cu o- perativitate posibilitățile de redistribuire a acestor mijloace tehnice in întreprinderile care au realmente nevoie de ele.Practica arată că...pentru a se obține rezultate superioare în gospodărirea capacităților de producție, niv este suficient să se asigure încărcarea lor corespunzătoare ; tot atît de important este ca mașinile, utilajele, instalațiile să fie exploatate, întreținute și reparate în bune condiții, în conformitate cu normativele tehnice. Si "în a- ceastă privință, alături de numeroase experiențe pozitive, se fac simțite un șir de neajunsuri, Ast-

și din cauza întreruperilor neprevăzute în funcționarea acestora, ca urmare a nerespectării normelor de reparații și întreținere, a efectuării unor reparații de slabă calitate. în nu puține cazuri, din dorința de a obține producție cu orice preț, nu se respectă ciclul tehnic al reparațiilor, efectuîndu-se intervenții de categorie inferioară in locul celor planificate, și uneori — ca în cazul întreprinderii de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare din Oradea, între- “ -ii" Timi- dinprinderii „Dermatina" din șoara, Schelei de extracție ___Titu — nici nu se întocmesc planuri de reparații. Ca atare, ade-

Cooperatorii din Furculești, o așezare de oameni harnici și pricenuți de pe valea Călmățuiului, au dobîn- dit în decursul anilor o bună experiență în cultivarea pămîntului — o dovadă în acest sens fiind și recoltele tot mai bogate realizate de la un an la altul. Anul acesta au strins cite 4 340 kg griu la ha de pe o suprafață de 1 020 ha, situîndu-se primii în județul Teleorman. De pe cele 15 ha cultivate cu pepeni au obținut 750 000 lei. Cu cîtva timp in urmă a început recoltatul porumbului și se estimează o producție de circa 5 000 kg la ha pe o suprafață de zultate bune se obțin toarele de producție.. Oamenii de aici au,condițiile materiale pentru a realiza producții și mai bune, dar au, în primul rînd. acel simț al datoriei față de muncă, spiritul de buni gospodari pe care, din păcate, nu-1 găsești întotdeauna, in măsura necesară, peste tot. $i — așa cum este firesc — exemplul bun îl dau, în primul rînd, conducerea cooperativei, cadrele de răspundere. Pe Nicolae Călin. președintele cooperativei agricole, îl vezi zilnic ureînd dealul cu mult timp înainte de răsăritul soarelui și îl găsești printre cooperatori și mecanizatori pînă tirziu după asfințit, stabilind împreună cu specialiștii măsuri operative, la fata locului, pentru munca din ziua respectivă. Fiindcă oricit ar fi de bun planul operativ stabilit la începutul săp- tăminii sau seara pentru ziua următoare pe parcursul unei zile mai sînt necesare multe corecturi. Se știe că, uneori, in agricultură ce ai stabilit azi s-ar putea să nu mai fie valabil miine, din cauza condițiilor naturale sau altora. Așa că zilnic, în permanență, cadrele de răspundere se află acolo unde se lucrează.— M-am ’ obișnuit, ne spunea N. Călin, să fiu la. fața locului cind se trag primele brazde, cînd se recoltează primele spice de griu și cind se adună primii știuleti de porumb pentru a constata împreună cu mecanizatorii, cooperatorii și specialiștii dacă începem bine treaba sau dacă sint necesare corecturi pe loc. Timpul pierdut nu se mai întoarce, in schimb rămîi cu paguba.Cooperatprii. din Furculești și-au propus să semene în această toamnă tot 1 000 ha cu griu. Amplasarea s-a stabilit după cele mai bune premergătoare : 450 ha după floarea-soare- lui, 100 ha după plante medicinale. 50 ha după legume și 400 ha după porumb. Pină acum terenul ocupat cu floarea-soarelui a fost eliberat și arat, la fel și cel cu plante medicinale și legume. în total erau pregătite pînă acum cîteva zile circa 600 ha pentru semănatul griului : arate, discuite și fertilizate. De cîteva zile a inceput recoltatul porumbului, mai întîi de pe cele 400 ha ce urmează a ft semănate cu griu pe care, concomitent, se vor efectua aratul, fertilizatul și discuitul, în așa fel ca totul să fie gata cu cel puțin 10—15 zile înainte de semănat.De pe acum sămînța este asigurată din producție proprie, selectată si bine depozitată. La Furculești, semănatul griului începe de obicei la 1 octombrie și nu durează mai mult de 10 zile bune de lucru. Vor mânate mai întii suprafețele rate și arate primele pentru crea o perioadă aproximativtuturor suprafețelor între lucrările de pregătire și semănat, pentru timp de odihnă și. așezare (tasare) a pămîntului. Desigur că sint măsuri la indemîna tuturor cultivatorilor, dar rezultate bune obțin doar acei gospodari care le cunosc bine, le respectă și le aplică cu multă chibzuință. Oamenii din Furculești pun baze temeinice producției de griu din anul viitor și sînt hotărîți și convinși că hărnicia lor va fi răsplătită din plin de producția pe care o vor obține.

fi se- elibe- a se egală

Fierea CEAUȘESCU

seori reparațiile se fac abia în momentul întreruperii accidentale a funcționării utilajelor. Consecința ? Pe lingă uzarea prematură a mijloacelor tehnice respective, se înregistrează dereglări neprevăzute in. activitatea de producție, ceea ce impietează asupra realizării sarcinilor de plan.I’entru înzestrarea economiei naționale cu mașini, utilaje și instalații moderne, societatea noastră a investit an de an fonduri tot mai importante. Ele constituie „arme" ale progresului țării si bunăstării poporului și, de aceea, cu toții sîntem interesați, avem o- biigația și răspunderea de a le folosi permanent, cu randamente superioare, de a Ie exploata și întreține în cele mai bune condiții. Iată de ce, concomitent cu măsurile de ordin organizatoric ce trebuie a- plicate stăruitor de conducerile u- nităților industriale, de centrale și ministere, este de datoria organizațiilor de partid să desfășoare o susținută muncă politico-educativă in rîndul colectivelor de muncitori. ingineri și tehnicieni spre a înrădăcina în conștiințe spiritul de înaltă responsabilitate pentru buna gospodărire a zestrei tehnice iiin dotarea fiecărei întreprinderi, a fiecărei secții. în permanentă să avem în vedere că utilizarea intensivă. la randamentul prevăzut a tuturor mijloacelor tehnice constituie o pîrghie hotărîtoare a îndeplinirii integrale a-planului pe acest an și a prevederilor viitorului cincinal, o cerință esențială a ridicării continue a eficienței întregii activități economice.
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MITINGURI LA BUCUREȘTI Șl IAȘI

bogată de experiențe idei novatoare, de ob- for-O paletă rodnice, de servatii critice și autocritice, mulate cu competentă si într-un climat de adeziune deplină la politica școlară a partidului si statului nostru — astfel s-au definit dezbaterile pe marginea perfecționării procesului de învătămînt Ia clasele mici și lichidării repetenției în ciclul primar, dezbateri prilejuite de recentele consfătuiri ale cadrelor didactice. Ele au demonstrat că învăță- mîntul românesc — așa cum se înfățișează el Ia ora debutului anului 1975—1976 — beneficiază de toate condițiile pentru a înfăptui una din sarcinile sale fundamentale : instruirea și educarea tuturor coDiilor la nivelul maxim al posibilităților lor și lichidarea pe această cale a decalajelor de pregătire — nejustificat de mari, în multe cazuri — existente nu numai de la o școală la alta dar. uneori, și în cuprinsul aceleiași clase. Hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973. indicațiile și sarcinile formulate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și-au demonstrat și cu acest prilej valoarea lor de îndreptar prețios, de mobilizare a tuturor forțelor din. învătămînt în vederea afirmării tot mai depline a școlii românești ca principal factor de cultură și civilizație.Procedînd la delimitarea condițiilor organizatorice de care depind succesele viitorului an școlar, anali- zind cu spirit de răspundere cauzele 'rezultatelor nu întotdeauna satisfăcătoare obținute în direcția ridicării calitative a procesului de învătămînt din ciclul primar și gimnazial. participanții la dezbateri au subliniat că obiectivul lichidării re- petentiei Ia clasele I—IV derivă șî se integrează organic eforturilor de perfecționare a întregului nostru sistem de învătămînt. în acest context.. numeroși învățători și profesori din județele Brașov, Constanța, Galați, Olt, Vrancea au combătut tendințele încă prezente în unele locuri, de a ridica procentul de pro- movabilitate pe căi formale, derivate din măsuri administrative.Nu aceasta, desigur, i se cere școlii, educatorului. Nu de procente înfrumusețate are neyoie societatea noastră, ci de tineri cu temeinice cunoștințe, formați într-un bogat o- rizont de cultpră și în spiritul marilor noastre idealuri, apți de o continuă perfecționare. Neîndoielnic, împlinirea acestor obiective nu e deloc ușoară. Ea cere’ din partea e- ducatorului vocație, dăruire, o muncă stăruitoare cu fiecare elev în parte și. îndeosebi, cu cei ce întîm- pină dificultăți în procesul învățării. Spunind acestea n-am făcut de-

cît să definim noblețea unică a profesiunii de dascăl. De aceea, comuniștii, toți participanții la dezbaterile prilejuite de recentele consfătuiri au subliniat îndatorirea inspectoratelor și conducerilor unităților de învățămint de a generaliza experiența celor mai buni învățători și profesori care, cunoscîndu-și temeinic fiecare elev în parte, acordîn- du-i îndrumare și ajutor pe măsura nevoilor sale, reușesc an de an per-

clasa I. La fel se înfățișează situația in județul Olt : 119 din 166 repetenți sînt școlari de 6 ani. Aici, în perioada primilor ani de școală, se impune o activitate instructiv-educâtivă deosebit de activă, riguros circumscrisă particularităților specifice fiecărei clase. De asemenea, este necesar ca inspectoratele școlare, conducerile școlilor să manifeste mai multă grijă pentru sprijinirea cadrelor didactice de la ciclul primar, astfel ca
Consfătuirile cadrelor didactice moment
important în pregătirea noului an de învățămînt

formanța unor clase omogene, cu elevi pregătiți la cota maximă a posibilităților fiecăruia. Pe această linie, cadrele didactice din județul Vrancea. de pildă, și-au propus să îmbogățească și să generalizeze experiența privitoare la instituirea unui dialog continuu, a unui larg și permanent schimb de experiență între învățători și educatori. între scoală si grădiniță, în vederea cunoașterii temeinice a particularităților viitorilor elevi încă din timpul învățămîntului preșcolar. în județul Constanta au fost analizate modalitățile optime de organizare a programului prelungit de muncă cu e- levii, pentru ușurarea pregătirii lecțiilor acasă, descongestionarea părinților ocupați în cimpul muncii, pentru omogenizarea nivelului de pregătire al clasei și amplificarea posibilităților individuale de integrare în colectiv.Asemenea modalități rodnice de activizare a copiilor — au arătat numeroși participant la dezbateri — demonstrează și mai pregnant necesitatea complinirii tuturor eforturilor scolii într-un singur flux educativ, în perspectiva căruia toate cadrele didactice din ciclul primar și gimnazial să desfășoare o muncă diferențiată cu fiecare elev în parte, spre a-1 ajuta astfel efectiv să parcurgă în condiții bune întregul învă- țămînt obligatoriu de 10 ani. O asemenea muncă diferențiată se impune cu atît mai mult în cazul școlarilor din clasa I, ale căror colective înfățișează sensibile diferențieri psihice, temperamentale și de nivel cultural. în sprijinul acestei concluzii, participanții la dezbateri au adus numeroase argumente, printre care și unele cifre statistice. în județul Brașov, de pildă, din cei 161 de elevi repetenți în ciclul primar, 95 sînt din

acestea să-și poată concentra eforturile exclusiv spre îndeplinirea delicatelor sarcini ce le revin. Angajîn- du-se să acționeze cu întreaga capacitate de creație pedagogică, mulind numeroase propuneri și gestii, învățătorii și profesorii criticat, totodată, deficientele nizatorice întîmpinate : orare tuite cu o insuficientă rigurozitate științifică, între altele, spre a fi favorizat navetismul, faptul că unele clase ajung să aibă 45 sau 46 de copii (județul Brașov) și, uneori, chiar 61 (județul Constanța) etc.Merită consemnat, de asemenea, șl faptul că în cadrul dezbaterilor au fost frecvent subliniate legăturile organice dintre latura instructivă și cea educativă a procesului de învătămînt.’ Cadrele didactice participante ‘la dezbateri au împărtășit din ex-
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STAGIUNE 
PERMANENTĂ„Seară vieneză" — se intitulează spectacolul inaugural al stagiunii permanente organizate în acest an în municipiul Reșița de Opera din Timișoara. Asemenea stagiuni urmează să se deschidă și în orașele Arad și Lugoj. Artiștii timișoreni vor mai efectua în cursul acestei luni un turneu la Deva, Sibiu. Mediaș și Tg. Mureș. Pe scena din Timișoara, stagiunea 1975/76 va debuta cu premiera operei „Bălcescu" de Cornel Trăilescu. rolul titular ur- mînd să fie interpretat de baritonul Dan lordăchescu, de la Opera română din Capitală. (Cezar Ioana).
ÎN SPRIJINUL 

COOPERATORILORRecent, sub îngrijirea secției de propagandă a Comitetului județean Vilcea al P.C.R. a apărut broșuia „Cea dintîi îndatorire economică, socială și morală a tuturor bărbaților și femeilor de la sate — participarea la muncile agricole., asigurarea ordinii și disciplinei în executarea tuturor lucrărilor în agricultură". Sînt inserate extrase din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrate problemelor agriculturii. Alte'capitole ale lucrării se referă la politica științifică a partidului, la mobilizatorul program de acțiune pentru dezvoltarea agriculturii trasat de Congresul al XI- lea al partidului. (Ion Stanciu).

PENTRU TINERETîn județul Vrancea s-au desfășurat în ultimul timp numeroase manifestări educative dedicate tineretului. La întreprinderea de confecții din Focșani, masa rotundă pe tema „Cum întîmpinăm Congresul al XI-lea al U.T.C." și dialogul organizat sub genericul „Ce doresc tinerele fete să știe despre viață" s-au bucurat de o largă participare, în alte întreprinderi din Focșani și Mărășești, în numeroase comune din județ au fost organizate expuneri despre realizările poporului român sub conducerea partidului în opera de înflorire continuă a țării noastre, despre îndatoririle organizației de tineret în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate. (Dan Drăgulescu).
EXPOZIȚIEȘcoala populară de artă din Pitești a deschis în holul Palatului de cultură o expoziție cuprinzînd lucrări de pictură,'sculptură în lemn și piatră, obiecte de artizanat și fotografii. Exponatele înfățișează peisaje inedite de muncă și din natură, realizate de pictori din întreprinderile și școlile municipiului, obiecte aparținînd vestiților cioplitori în piatră din Albeștii de Muscel, precum și cusături și alesături realizate de eleve. (Gheorghe Cirstea).

ROMÂNIA-FILM prezintă :

„DRUMURI ALBE“
Producjie a studiourilor albaneze. Cu : Rikard Liarya, Elida 

Cangonji, Ilia Shyti. Regia : Viktor Gika

lor for- su- au orga- alcă- •

periența lor la clasă, evidențiind posibilitățile mult sporite de adîncire a cunoașterii științifice pe calea îmbinării acesteia cu dezvoltarea factorilor de conștiință Ia elevi, cu educarea acestora în spiritul dragostei față de muncă, al respectului și atașamentului față de eforturile de creație ale întregului nostru popor. în același sens, a foSt evidențiată necesitatea implicării mult mai profunde a familiei in eforturile educative ale școlii, orientării cursurilor de inițiere a părinților pe direcții mai apropiate specificului dintr-o școală sau alta ețc. Condiția esențială pentru reușita tuturor acestor acțiuni — au subliniat în unanimitatea lor participanții la consfătuiri — se Identifică în personalitatea cadrului didactic, în ținuta lui exemplară. în sprijinul do- bindirii acestui gir de autoritate, participanții la dezbateri au subliniat necesitatea ca inspectoratele școlare să manifeste atenție sporită față de perfecționarea continuă a pregătirii corpului didactic, să demonstreze solicitudine și sprijin în raport de condițiile specifice în activitatea fiecare sor.Prin cuvîntulîn angajamente ferme, în roase propuneri, sugestii, observații critice — toate incluse în planuri concrete de acțiune pentru noul an școlar — cadrele didactice participante la recentele consfătuiri și-au exprimat o dată în plus hotărîrea lor de a munci cu devotament și abnegație pentru împlinirea tuturor obiectivelor înscrise în Programul partidului.

care-și desfășoară învățător și profe-lor, fundamentatnume-

Mîhaî IORDANESCU
și corespondenții „Scinteii'

PROGRAMUL 1
16.30 Teleșcoală. Organizare 

conducere (ciclu pentru mai
ștri din întreprinderi, organi
zat cu concursul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu"). „Pro
tecția muncii în întreprinde
rile Industriale".

17,00 Emisiune In limba germană. 
18,45 Tragerea LotO.
18.55 Din lumea plantelor șl ani

malelor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Reflector.

Festivalul 
tograftee 
în "
ție a studioului cinematogra
fic * .........
tie : Sebastian Papalani, Flo
rină Luican, Silvia Fulda, 
Dem Rădulescu, Matei Ale
xandru, George Constantin, 
Nineta Guști, Draga Olteanu, 
Catita Ispas.
24 de ore.
PROGRAMUL 2
Telex.
Rezonante de madrigal — 
muzică corală.

17.25 Festivalul comediei cinema
tografice la TV. „Cinemato
graful de altădată" — produc
ție a studiourilor Italiene. Re
gia: Steno. în distribuție:
Walter Chiari, Lea Padovanl, 
Jean Richard.

18,65 Melodii, melodii... cu Mariana 
Ștefănescu, Păunița lonescu, 
Ana Lăcătușu, Viorela Fiiip, 
Aurel Neamțu, Dorin Anasta- 
siu.

19,20 1001 de serL
19,30 Telejurnal.
20,00

20.25

22.10

17.00
17.05

21,10
21,15

21,40

22,25

0

plină
comediei clnema- 
la TV. „Un surîs 

vară" — produc-
„București". In distribu-

Seară de operetă „La calul 
bălan" de R. Benatzky (I). 
Interpretează ansamblul Tea
trului muzical din Brașov. In 
rolurile principale : Mia Mun- 
teanu, Carmen Hanganu, Au
relia SlmloneScu, C. Drăgan, 
Vasile Pop. Mircea Giurgiu- 
man. Llvlu Butnarlu. Sceno
grafia: George Dorosenco. Co
regrafia : Marius Zlrra. Diri
jor : Norbert Petri. Regia : 
Barbu Dumitrescu.
Telex.
Viața economică a Capitalei : 
Export, calitate, competitivi
tate.
Biblioteca pentru toți. Ion 
Barbu — omul, matematicia
nul. poetul.
închiderea programului.

în spiritul solidarității internaționaliste a P.C.R., a guvernului și întregului popor român cu forțele progresiste și democratice din Chile, solidaritate care s-a manifestat activ sub diferite forme, joi după-amiăză au avut loc, la București și Iași, mitinguri ale oamenilor muncii prilejuite de Ziua internațională de solidaritate cu lupta poporului chilian pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de libertate și progres..Subliniind — la mitingul care a avut loc la Combinatul de industrializare a lemnului Pipera-București — că oamenii muncii, poporul român și-au manifestat în permanență solidaritatea și sprijinul deplin față de cauza dreaptă a poporului chilian, Virgil Strătică, președintele comitetului sindicatului, a arătat că acestea s-au reflectat și se reflectă în acțiunile întreprinse de Partidul Comunist Român, personal de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a intervenit pentru salvarea a numeroși patrioțiz și militanți progresiști chilieni, mulți dintre aceștia bucu- rîndu-se de ospitalitatea poporului român, de posibilitatea de a trăi și munci în România. Solidari, în continuare, cu lupta dreaptă a poporului chilian, a spus el, ne exprimăm încrederea că poporul chilian, clasa muncitoare, toți oamenii muncii din Chile vor depăși situația grea în care se află, vor redobîndi dreptul lor sacru la o viață liberă, demnă, pusă în slujba păcii și progresului.Reafirmînd cele mai adinei sentimente de simpatie ale tovarășilor mei de muncă — a arătat muncitorul Vasile Musceleanu — cerem să înceteze prigoana și represiunile, să fie restabilită ordinea constituțională, pentru ca poporul chilian să-și poată afirma în mod liber dreptul de a-și hotărî singur soarta.Relevînd faptul că lupta pentru democrație și progres nu poate fi în- frîntă prin lovituri de stat si represiuni. inginera Mioara Neagoe a spus : în numele tovarășilor mei din

uzină, doresc să reafirm cele mai adinei sentimente de solidaritate cu toți oamenii muncii din Chile, asigu- rîndu-i că vom fi totdeauna alături de ei în lupta pentru eliberarea de- tinuților politici si sindicali,' pentru restabilirea drepturilor omului si libertăților democratice.La Iasi a avut loc un miting la combinatul de fibre sintetice „Te- rom". După ce a subliniat poziția principială' și fermă a partidului și statului nostru, exprimată cu claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele republicii. Elisabeta Io- nescu, președinta comitetului sindicatului, a arătat : Solidari în continuare cu lupta dreaptă a poporului chilian, ne exprimăm încrederea că clasa muncitoare, toți oamenii muncii din Chile vor învinge reacțiunea și vor determina reluarea cursului schimbărilor revoluționare, vor redobîndi dreptul lor sacru la o viată liberă, demnă, pusă în .slujba păcii și progresului.în numele întregului colectiv din combinatul nostru, a spus la rîndul său Valerică Bălan, muncitor Ia secția fibră I, doresc să reafirm- senți- mentele noastre de simpatie și deplină solidaritate muncitorească cu lupta oamenilor muncii, a întregului popor chilian, aslgurindu-i că vom fi întotdeauna alături de ei în acțiunile lor îndreptate împotriva represiunii, pentru eliberarea deținuților politici și sindicali din închisori și lagăre, pentru restabilirea drepturilor sindicale și respectarea drepturilor omului. pentru pace și progres.Reafirmînd sentimentele de solidaritate ale muncitorilor combinatului cu poporul chilian, Gheorghe Andrei, operator chimist, a arătat : Cerem să înceteze prigoana și represiunile, să fie restabilită ordinea constituțională, să fie respectate drepturile omului în Chile ! Cerem să fie restabilite libertățile sindicale și democratic,, să fie eliberați deținuții politici ș sindicali !
• SPORT » SPORT • SPORT • SPORT

LUPTE

& s Au început campionatele mondiale
Gheorghe Berceanu învingător prin tușîn deceniile din urmă, țara noastră s-a aflat în ipostaza unui adevărat șantier pe planul mișcării muzeistice. Mijloacele considerabile afectate acestei mișcări au îndemnat pe specialiști la eforturi susținute pentru satisfacerea imperativelor cercetării științifice și constituirii unor muzee cu patrimoniu reprezentativ.De o atenție cu totul deosebită s-a bucurat, în acest răstimp, domeniul culturii populare și organizarea muzeelor etnografice în aer liber. Ele alcătuiesc astăzi o salbă de mari instituții care concentrează peste 700 de construcții — cu valoare de unicat — și un impresionant inventar de unelte și obiecte aparținînd. fie ocupațiilor tradiționale, fie vieții cotidiene. fie arhitecturii interiorului de locuire. Continuînd politica de creștere, prelucrare științifică și protejare a patrimoniului, muzeele de acest gen se află acum în fața unui serios examen public, care constă în’ principal în reorientarea și redimensio- narea prezenței lor educative, în funcție de cerințele diferitelor categorii de vizitatori.Desigur, pot fi consemnate o seamă de încercări în direcția practicării u- nei întinse game de manifestări cu caracter educativ, subsumate sau a- Sociate valorosului conținut de monumente aer liber, riodice și închegate în cadrul ceramică, lemn care cultivă arta autentică, lucrează dirijat, pe parcursul programului de vizitare (la Muzeul tehnicii populare din Dumbrava Sibiului) ; manifestările folclorice susținute de formații și soliști din diferite zone ale țării, cu repertoriu nealterat de contrafaceri (la Muzeul satului și muzeele din Cluj. Dumbrava Sibiului, Bran sau Bujoreni- Vîlcea) ; „tîrgurile" de obiecte de artă populară contemporană și artizanat, în special cele ale olarilor, incluse în programul unor serbări și festivaluri județene, girate științific de muzee (Dumbrava Sibiului, Bu- joreni, Golești-Argeș) ; standurile cu vînzare de obiecte de artă populară și artizanat funcționînd la majoritatea marilor muzee de gen ; galele de filme documentar-știlnțifice ciclurile de expuneri, însoțite material ilustrativ din colecții sînt numai cîteva dintre formele ilustrează amplificarea relației zeu-pu’blic și care plasează unitățile etnografice în aer liber pe traiectoria unei tot mai complexe și anga- jante activități cu caracter instruc- tiv-educativ.Dar asemenea forme, deși cunoscute și înscrise în arsenalul practicii muzeistice contemporane, fiind folosite relativ sporadic, nu conferă încă

cuprinse în expozițiile in Expozițiile tematice — pe- ocazionale — sau nucleele în chiar incinta muzeelor, cărora meșteri vestiți în țesături, crestături în

sau de etc., care mu-

%
A

activități cu programde mare solicitare pu- etnografice în aer li- vizitatorilor activități programe
atributul unei ordonat.Fiind muzee blică, muzeele ber datoreazăeducative, conform unor de durată, dinainte anunțate și riguros respectate. Căci acest public nu se mai poate mulțumi cu simpla contemplare, prilejuită exclusiv de confruntarea cu monumentele și obiectele care alcătuiesc conținutul expozițiilor, sau cu reflecții personale sugerate de un ghidaj, fie el si inspi- ■ rat. Se poate afirma acum că înseși sesiunile științifice, simpozioanele, ciclurile de expuneri, prelegerile, activitatea publicistică a muzeelor nu mai reprezintă un dat exclusiv al specialiștilor muzeografi. Asemenea manifestări comportă atragerea marelui public, nu numai în postură de vizitator și auditoriu, de beneficiar pasiv al actului cultural, ci și în calitate de partener, de colaborator și asociat al muzeografului.Un atare statut și-l revendică primul rînd tineretul școlar și special pionierii, deja lansați unele activități cu caracter muzeistic. Muzeografului specialist îi revine prin urmare și îndatorirea moral- 'cetățenească și profesională, de a cunoaște, cuprinde și îndruma atent această mișcare tinerească, de mare suflu formativ. Pe baza unor planuri unitare de acțiune, presupunind colaborarea permanentă între muzeu, școală, organizațiile de pionieri cele ale tineretului comunist, tinde la orientarea și așezarea . baze științifice a efortului noilor „eșaloane muzeistice", la integrarea acestei mișcări, în mișcarea generală muzeistică. Printre direcțiile în care se preconizează măsuri hotărîte colaborare se numără : valorilor și sprijinirea tehnico-muzeistică a. școlare și pionierești ; elaborarea în comun si sprijinirea desfășurării programelor lectoratelor tematice pentru elevi și tineret ; informarea permanentă a tineretului cu privire la valorile patrimoniului cultural- național ; antrenarea tinerilor cu înclinații și pasiune spre cercetare în campaniile.de cercetare ale muzeelor de stat și multe alte’ activități de specific și de interes reciproc.Trebuie să recunoaștem însă faptul că dacă în privința muncii educative, desfășurată la sediu, muzeele etnografice în aer liber s-au dovedit întreprinzătoare, obținînd rezultate notabile, ideea unei activități sistematice în afara sediului, avînd ca punct de plecare pasiunea muzeistică a zeci de mii de tineri n-a fost încă îmbrățișată de muzeograful de profesie în toate implica-' țiile sale educative. Astfel, un cîmp vast de acțiune, deschis prin inițiativa „căutătorilor de comori" nu a

în în în

și se pe
deselectarea tematică și expozițiilor

intrat întotdeauna sub controlul și sprijinul calificat al muzeelor de specialitate, deși este evident faptul că aceleași exigențe profesionale trebuie manifestate și față de acțiunile muzeistice ale amatorilor.Noi obligații, orientări și exigențe în sfera desfășurării muncii cu publicul confruntă din plin rețeaua muzeelor etnografice în aer liber, datorită dezvoltării explozive a turismului national și internațional, din ultima vreme. Pentru a servi în esență problema turismului, mai exact practicării unui turism cultural, o mare însemnătate prezintă desfășurarea precisă a unui bogat evantai de manifestări, adecvat asociate patrimoniului și formei principale a muncii cultural-educative — specific muzeistice — expoziția de bază.. Sîn- tem in etapa în care asemenea manifestări, cu aderentă la public, trebuie să facă obiectul unor programe larg cunoscute prin afișai public, mijloace mass-media și prin alte for- ■ me de propagandă și însușite de toate unitățile turistice județene. în scopul de a crea posibilitatea dirijării fluxului turistic spre zone si pe itinerare de reală concentrare a valorilor noastre cultural-artistice.Prin prisma celor relevate mal sus, putem afirma că perspectivele angajării muzeelor etnografice în aer liber, cu tot potențialul lor educativ, într-o acțiune de integrare în ansamblul mijloacelor menite să contribuie la formarea omului nou, reprezintă astăzi o problemă, nu atît de opțiune, cît de atitudine ; o problemă de atitudine fermă, perfect racordată la marele efort national de ridicare a impunătorului edificiu al societății noastre socialiste multilateral dezvoltate.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — în Palatul sporturilor din Minsk au început ieri campionatele mondiale de lupte greco-romane. Majoritatea îa- voriților au obținut victorii în primul tur. Campionul român Gheorghe Berceanu (categ. 48 kg) l-a învins prin tuș pe campionul Turciei, Salih Bora. Tot înainte de limită a ciști- gat Ion Păun (categ. 62 kg) întîl- nirea cu Werner (R.D.G.), în timp ce Constantin Alexandru (categ.

52 kg) l-a întrecut pe Schmidt (R.D.G.). Surpriza primei reuniuni a furnizat-o americanul Thompson (categ. 52 kg), învingător, la puncte în fața campionului olimpic Petar Kirov (Bulgaria). Dintre luptătorii sovietici au realizat victorii Nikolai Balboșin (în meciul cu Nicolae Mar- tinescu) și Vladimir Zubko. La categoria 62 kg luptătorul bulgar Markov, campion olimpic, l-a învins la puncte pe Meduna (Cehoslovacia).
CICLISM

Campionatele naționale de velodromCampionatele naționale pentru pis- tarzi au continuat ieri pe velodromul din parcul Dinamo cu proba de 4 000 metri — urmărire individuală.în semifinale s-au calificat patru reprezentanți ai clubului gazdă. Prima semifinală a ciștigat-o C. Cîrjă in fața lui T. Vasile, iar, in cea de-a doua, M. Itamașcanu l-a învins pe V. . Ilie. Finala a prilejuit o dispută dîrză între cei doi colegi de club. Dispunînd de forțe fizice mai proaspete. M. Ramașcanu (antrenor N. Voicu) trece primul linia de so-

sire (în 5’04”6/10) și cîștigă astfel titlul de campion — cel lea titlu din acest an I treilea : T. Vasile.Astăzi4 000 m, chipe.într-o namo) a proba de 1 000 m lansat, cu tirr ■ de l’06”3/10. Vechiul record era i l’07”6/10
(M.B.).

ACTUALITATEA

va
Echipa Portuguesa 

juca la Constanța, Galați 
și Brăila

de-al patru- Pe locul alse dispută, pe proba de distanta urmărire pe de
e-tentativă. Șt. Leibner (Di- doborît recordul national lade și aparținea lui C. Gonțea.

LA FOTBAL'
24 septembrie —Ea

îramînarea trofeului 
„Gheata de aur”

—
..... ■ .

ProS. Nicolae UNGUKEANU
Instructor principal
în Consiliul Culturii șl Educației 
Socialiste

Cunoscuta echipă braziliană Portu- guesa va juca trei meciuri în țara noastră după următorul program : 23 septembrie — Constanța ; 25 septembrie — Galați și 28 septembrie —• Brăila. Adversare vor fi echipele locale F.C. Constanța, F.C.M. Galați și F.C. Brăila.
Excursii peste hotare in ultimul trimestru al anului

Jucătorul Georgescu (Dinamo București), golgeterul ediției trecute a campionatului diviziei A și ciștigător al trofeului european „Gheata de aur", decernat anual de revista „Fran- ce-Football“, a fost invitat la Paris spre a i se înmîna acest trofeu. Cum data festivității de înmînare a trofeului (24 septembrie) corespunde cu aceea a meciului Grecia — România din campionatul balcanic, urmează să se ia o decizie în funcție de necesitatea participării atacantului Georgescu la jocul formației noastre reprezentative.In ultimul trimestru al acestui an, Oficiul Național de Turism „Carpați" București, prin Agenția de excursii străinătate și oficiile județene turism din ' _ . "zează pentru grupuri de turiști și turiști individuali numeroase excursii pe itinerare dintre cele mal atractive. Astfel, se vor organiza excursii în R. P. ~ ” Sofia, Plevna,- Plovdiv, Varna) ; slovacă (Praga. Karlovy-Vary) ; (Berlin, Dresda, Magdeburg, Potsdam, R. P. Polonă ^(Varșovia, Katovice, Lodz, Torun, Gdansk) ; R. P. Ungară (Budapesta. Szolnok, Debrecen) ; U.R.S.S. (Moscova, Leningrad, Volgograd. Harkov, Tbilisi, Erevan, Baku, Odessa, Chișinău, Krasnodar, Soci, Asia Centrală). De asemenea, se organizează excursii pentru vizitarea celor mai reprezentative obiective turistice din R. P. Chineză, precum și excursii combinate in R. P. Ungară — R. S. Cehoslovacă și R.D. Germană — R. P. Ungară. în Cuba, excursia se face cu avionul, pe itinerarul Bucu-

cu turiști români în... .______ deîntreaga țară organi-
Bulgaria (pe ruta Tîrnovo, Russe, 

în R. S. Ceho- Bratislava, Brno, 
R. D. ~ Erfurt, GermanăLeipzig, Rostock) ; Cracovia,

rești — Praga — Varadero — Cardenas — Havana — Praga — București, cu plecarea la 7 noiembrie și înapoierea la 24 noiembrie.După. cum informează agenția „Publiturism", au fost puse în vîn- zare locurile pentru excursiile ce se vor organiza cu prilejul revelionului 1975/1976 în : R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, K. P. Polonă, R.P. Ungară, U.R.S.S.Totodată, reține atenția faptul că pentru cei care își petrec concediile de odihnă în stațiunile Sinaia, Bușteni, Predeal, Timiș, Pîrîul Rece, Poiana Brașov, Amara, 1 Mai și Felix se organizează excursii de scurtă durată în R. P. Bulgaria și R, P. Ungară.înscrierile pentru aceste excursii se fac individual sau prin delegații de întreprinderi, instituții, școli, asociații și cluburi sportive la A- genția de excursii din București (Calea Victoriei nr. 100) și la toate oficiile și filialele de turism din. țară. Cei care merg în excursii pe cont propriu pot beneficia de servicii (rezervări de bilete de transport, schimb valutar etc) prin filiala de turism din București (Calea Victoriei nr. 100).

Anderlecht — pe locul 17în etapa a V-a a campionatului belgian de fotbal, echipa Anderlecht (viitoarea adversară a formației Rapid în „Cupa cupelor") a jucat în deplasare cu formația Beveren. Partida s-a încheiat la egalitate : 2—2.în clasament, echipa Anderlecht ocupă locul 17, cu 3 puncte.După victoriile (cu 2—0 șl î—0) asupra echipei Islandei, selecționata olimpică a U.R.S.S. s-a calificat pentru turneul olimpic de la Montreal.. Din grupa preliminară, în care echipa U.R.S.S. s-a clasat pe primul loc cu 6 puncte, au mai făcut parte selecționatele olimpice ale Norvegiei și Islandei.
A

In cîteva rînduri

LOTO

BOX : P. Dobrescu 
$1 I. Alexe — medalii de aurLa recenta Dinamoviadă de box, desfășurată la Lipețk (U.R.S.S.), reprezentanții clubului Dinamo București au cucerit medaliile de aur la categoriile ușoară (63,5 kg), prin Paul Dobrescu, și grea (plus 81 kg) prin Ion Alexe.Pe echipe, bucureștenii s-au clasat pe locul secund, după formația reprezentativă a țării gazdă (8 medalii de aur).

CÎȘTIGURILE TRAGERIIExtragerea I : cat. 1 : 1 variantă25% — autoturism Dacia 1300 și 2 variante 10% a 28 000 lei ; cat. 2 : 4,40 a 9 803 Iei ; cat. 3 : 18,05 a 2 391 lei ; cat. 4 : 15,70 a 2 749 lei ; cat. 5 :111,15 a 388 lei ; cat. 6 : 216,75 a 199 lei.

DIN 5 SEPTEMBRIE 1975
Report categoria 1 :Extragerea a Il-a : cat. A : 1,35 variante a 39 620 lei ;17 421 lei ; cat. C : 11.75 a 2 595' lei ; cat. D : 16,85 a 1 809 lei ; cat. E : 64,85 a 470 lei ; cat. F : 140,50 a 217 lei ; cat. X ; 1 822,85 a 100 lei.

156 039 lei.cat. B : 1,75 a
ȘAHîn runda a IX-a a .turneului internațional de șah „Memorialul Alexander", care se desfășoară la Middlesbrough, marele maestru român Florin Gheorghiu a remizat cu marele maestru sovietic David Bronstein.

campaniile.de
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PRIMA ANIVERSARE A VICTORIEI REVOLUȚIEI

POPULARE IN ETIOPIA

Cwîntul teverășM Nicelae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)--------------- H--------------- ranitătii naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu folosirea forței, care să permită afirmarea cu putere a capacităților creatoare ale fiecărei națiuni, constituie o cerință sine qua non pentru progresul economic și social. pentru dobindirea de noi cuceriri ale științei în toate dorne- nii..?Jde activitate.An? reținut cu multă plăcere referirile' pe care le-ați făcut -cu privire la colaborarea fizicienilor și oamenilor de știință români cu dumneavoastră, precum și cu alți sa- vanți și cercetători din țările dumneavoastră. De altfel, aș dori să menționez că între România și toate țările pe care le reprezentați există relații bune de colaborare și prietenie. Noi, în România, vă.m și încurajăm largă a colaborării știință din diferite

promo- dezvoltarea intre oamenii de domenii. între di-

verse organizații ale oamenilor de știință, ca și, în general, conlucrarea activă între popoare. între toate națiunile. Considerăm că. pină la urmă. tocmai această conlucrare în diferite domenii, atît științifice, cit și ale producției materiale, ale artei, culturii, în general lărgirea schimburilor pe toate planurile, vor favoriza o mai bună cunoaștere si vor contribui la apropiere între popoare, la o politică de pace și colaborare ■ internațională.Problemele mari pe care le are astăzi de soluționat omenirea cer, mai mult ca oricînd, o largă conlucrare între popoare, între oamenii de știință. Vreau să declar si în fata dumneavoastră că România acordă o atenție deosebită rolului științei, al oamenilor de știință, dar și rolului clasei muncitoare, al popoarelor în soluționarea problemelor. Noi considerăm că. pînă la urmă, mai puternică chiar decit energia nucleară pe care ați descoperit-o dumneavoastră,

fizicienii. este energia umană, sînt cunoștințele omului, care poate să transforme prin lupta, munca și gîn- direa sa întreaga omenire. Dacă popoarele vor fi unite și vor acționa cu fermitate, folosind forța de care dispun. ele vor putea impune guvernelor și tuturor oamenilor politici o politică nouă, de pace și colaborare, vor asigura. într-adevăr. o lume mai dreaptă și mai bună. Am saluta dacă dumneavoastră, fizicienii, ați juca un rol important în această luptă a forțelor progresiste, a popoarelor !Aș dori, în încheiere, să vă urez să vă simțiți cit mai bine în România, ca lucrările conferinței dumneavoastră să se încheie cu rezultate cît mai bune din toate punctele de vedere. Urez o conlucrare bună între oamenii de știință din Europa și din întreaga lume, o colaborare rodnică între popoare. Dumneavoastră vă doresc succese tot mai mari în tot ceea ce tei si intreprindeti în folosul știin- păcii ! (Aplauze puternice),
Din cuvîntul participanților la intîinireIn numele oaspeților, prof. B. G. H. Casimir, președintele în exercițiu al Societății europene de fizică, președintele Societății olandeze de fizică. a exprimat cele mai profunde mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu și poporului român pentru primirea și ospitalitatea de care se bucură participanții la această reuniune internațională.în mod deosebit — a spus el — as dori să vă mulțumesc pentru mesajul pe care 1-ati adresat conferinței si care, pentru noi, a reprezentat o mare încurajare. în special, a reprezentat pentru noi o mare încurajare faptul că am constatat atenția si prețuirea pe care dumneavoastră le acordați activității oamenilor de știință, în general, și fizicienilor, în particular, în construirea societății” viitorului. Ne dăm seama că e- forturile noastre pot fi eficiente numai în măsura în care aceasta este opinia și intenția celor care conduc destinele țărilor.V-ați referit în mesajul dumneavoastră și la recentele acorduri de la Helsinki și am ajuns la concluzia că societatea noastră de fizică, prin modalitățile sale modeste, poate contribui mult la înfăptuirea scopurilor și obiectivelor înfățișate in aceste documente.în cadrul alocuțiunii sale, vorbitorul a expus unele considerente personale cu privire la unele probleme așa-zis umanitare.La rîndul său, A. M. Prokhorov, laureat al Premiului Nobel pentru fizică, secretar al Secției de fizică a Academiei de științe a U.R.S.S., director adjunct al institutului de fizică „P. N. Lebedev" din Moscova, a relevat cu satisfacție colaborarea dintre savanții sovietici și români, care se desfășoară cu succes, cu bune rezultate științifice. Am fost puternic impresionat — a spus el — de realizările savanților români. Acum discutăm un nou plan de lucrări pentru anul viitor. Cred că acesta va fi mai larg si mai productiv.în alocuțiunea sa, A. Milosevic, -nfesor Ia Universitatea din Belgrad, directorul Institutului de fizică din Belgrad, a adus un omagiu concepției șefului statului român privind știința — concepție atît de pregnant exprimată în mesajul adresat conferinței — „care ne obligă să muncim și .nai mult pentru binele omenirii, pentru dezvoltarea societății. Pot să vă asigur că oamenii de știință din toate țările, care se întilnesc in cadrul societății noastre europene de fizică, sînt mobilizați de aceleași sentimente — să muncească pentru progresul tuturor țărilor noastre".Directorul adjunct al institutului de cercetări nucleare „Democritos" din Atena, dr. D. G. Martisas, membru al conducerii Societății elene de fizică, s-a referit în cuvîntul său la problema responsabilității sociale a fizicienilor. în acest context, subliniind faptul că actuala criză energetică a accelerat desfășurarea evenimentelor în lume, iar fizicienii sînt chemați să dea răspunsurile tehnice la această problemă, savantul elen a relevat : Cred că fizicienii, ca și toți savanții,

trebuie să-și asume răspunderea — și nu numai în cadrul declarațiilor făcute în actuala conferință — în sensul asigurării de progrese în acest domeniu, nu numai de natură tehnică, ci să acționeze și pentru a determina guvernele propriilor lor țări — țări mari și țări mici — de a întreprinde pași concreți în direcția promovării unei asemenea politici' îneît te popoarele să se bucure de ricire, de bunăstare. Trebuie ționăm în așa fel. îneît țările vină și mai teagen să . . _ ... ______dată. Fizicienii au făcut mult omenire. A venit însă timpul vanții, în general, fizicienii, în special, să acționeze în spiritul responsabilității ce le revine. Cred că pe linia Declarației de la Helsinki, a ideilor subliniate în conferinței de către domnule președinte, reuniune va putea ca fiind prima după tru securitate care marchează conștiința acestei responsabilități.în timpul întrevederii a luat, de asemenea, cuvîntul prof. A. M. Weinberg, specialist în teoria reactoarelor nucleare și management S.U.A., care, referindu-se la obiectivele conferinței. a subliniat că problema energiei este o problemă centrală atît pentru fizică, cit și pentru bunăstarea omenirii. Exprimîndu-și in această ordine de idei opiniile sale asupra posibilităților pe care le are știința in acest domeniu, savantul american și-a manifestat convingerea că oamenii de știință, fizicienii vor fi pînă la urmă la înălțimea răspunderilor care le revin.Ca unul dintre membrii mai vechi ai Comitetului executiv — a spus J. Friedel — profesor la Universitatea din Paris — Orsay, fost președinte al Societății franceze de fizică — aș dori să spun că unul din scopurile principale ale societății noastre este de a stimula cunoașterea și bunăvoința între oamenii de știință In domeniul fizicii. Cred că actuala conferință își îndeplinește acest scop in mare măsură datorită condițiilor create, pentru care dorim să exprimăm mulțumiri.Subliniind deosebita emoție pe care o resimte de fiecare dată cînd se întoarce în țara sa de baștină, R. Bălcscu, profesor de fizică teoretică la Universitatea Liberă din Bruxelles — Belgia, a exprimat profunda admirație pentru transformările atit de importante pe care le poate vedea în România, in special pentru realizările cu adevărat strălucite obținute în domeniul fizicii.în alocuțiunea sa, prof. A. Baldin, membru corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S.. director în cadrul Institutului unificat de cercetări nucleare — Dubna, s-a referit la conlucrarea fructuoasă a savanelor din țările socialiste, inclusiv din România, și din alte state, care se desfășoară in acest institut. Aș dori să mulțumesc guvernului României pentru atenția pe care a. acordat-o acestui centru științific și să relev că

români reprezintă cu dem-

puternice, iar bombelor atomice și cu nu se mai repete
toa- fe- ac- de-să să poves- hidro- nicio- pentru ca sa-

mesajul adresat dumneavoastră, actuala noastră intra în istorie, Conferința pen-

savanțiinitate țara lor în activitatea institutului. în încheiere, aș vrea să mă alătur și eu colegilor mei în aprecierea ospitalității și atenției de care ne-am bucurat din partea dumneavoastră, a guvernului și opiniei publice românești.Prof. G. Bernardini, fondator al Societății europene de fizică și primul ei președinte, a subliniat că impresia. pe care a avut-o sosind aici, la București, i-a confirmat că dezvoltarea țării în modul în care s-a desfășurat nu putea fi mai fericită. Relevind permanența valorilor morale și intelectuale evoluția omenirii, liniat implicațiile spirituale pentru menilor de știință. Venind aici constatat, în cursul dezbaterilor în.tratarea temei care a fost atit de bine aleasă — problematica energiei — că nu poate exista o confirmare mai bună a preocupărilor științei decît o discuție a unor oameni iluminați de forța rațiunii.Referindu-se la importanta schimburilor științifice între țări. N. Kurti, membru al Societății regale engleze de fizică, a evocat cu satisfacție relațiile statornicite între Academia Română și Societatea regală, conlucrarea oamenilor de știință români și britanici, a avut cuvinte de apreciere la adresa activității savanților români. Voi împărtăși, desigur, gîn- durile exprimate și de alți colegi aici, mulțumind pentru modul ingenios în care a fost organizată conferința, pentru amabilitatea, ■ prietenia și ospitalitatea de care ne-am bucurat.în încheierea întîlnirii cu personalitățile științifice la Conferința generală a Societății europene - tie fizică a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntul șefului statului român a fost urmărit cu menii de știință larg ecou, fiind nice aplauze.Adresîndu-se președintelui Nicolae Ceaușescu, prof. B. G. H. Casimir a spus :în numele Societății europene de fizică, aș dori să vă mulțumesc pentru atenția și răbdarea cu care ne-ați ascultat și, în special, pentru ceea ce ați avut să ne spuneți astăzi. în numai citeva fraze ați pus în fața noastră o sarcină cu adevărat uriașă. Nu numai că vă așteptați să rezolvăm în timp scurt actualele probleme ale energiei, dar doriți să și jucăm un rol mai important pentru a determina crearea unei lumi mai bune, mai echitabile, mai umane. Cuvintele dumneavoastră vor fi întotdeauna o încurajare pentru noi. dar și un avertisment asupra responsabilității noastre.în aplauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat : „Eu am mare încredere în oameni, în popoare, în oamenii de știință, deci și în fizicieni".întrevederea s-a desfășurat, intr-o atmosferă de caldă cordialitate.

ale Renașterii în vorbitorul a sub- acestei moșteniri preocupările oa- am și

larg interes de oa- prezenti, a avut un subliniat cu puter-

pre- pen- fizi- pre- con-

Joi dimineața, lucrările celei de-a treia Conferințe generale a Societății europene de fizică au fost reluate in plen. Prima expunere intitulată „Energia azi : noi direcții și problematici în fizică" a fost susținută de acad. prof. Ion Ursu, ședințele Consiliului Național tru Știință și Tehnologie. Apoi, ciana engleză M. D. Archen a zentat aspecte fotochimice aleversiei energiei solare, iar fizicianul olandez C. M. Braams a expus stadiul actual al cercetărilor termonucleare. Sesiunea plenară s-a încheiat cu festivitatea decernării premiului Hewlett-Packard în domeniul fizicii, corpului solid. Laureatii acestui prestigios premiu științific sînt : dr. Leonid V. Keldiș. dr. Victor Bagaev, de la Institutul de fizică al Academiei de Științe a U.R.S.S., dr. Jaroslav Pokrovski, de la Institutul de radiotehnică și electronică din Moscova, și Michel Voos, de la Grupul de fizica corpului solid al Școlii superioare normale din Paris.Cei patru oameni de știință au fost felicitați de................ ~ ~președintele fizică.în cadrul după-amiază au fost discutate probleme privind energia în astrofizica (surse de energie gravitațională), fizica nucleară (fizica ionilor grei și aplicațiile materialele distribuția giei solare, giei.

Hendrik B. G. Casimir, Societății europene deședințelor pe secții, .
ei în tehnologiile noi), pentru producerea și energiei, folosirea ener- strategia cercetării ener-

Tovarășul Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit joi pe Jacob Okandza, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Congolez al Muncii, ministru de stat.în cadrul întrevederii au fost abordate — în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în Republica Populară Congo și al vizitei întreprinse în România de președintele Partidului Congolez al Muncii, președintele Republicii Populare Congo, Marien N’Gouabi — unele probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări. Apreciind pozitiv acțiunile in curs de desfășurare în diverse sectoare de activitate, s-a relevat faptul că sînt create toate condițiile privind finalizarea lor conform programelor stabilite.

Tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a primit. în cursul după-amiezii de joi, delegația economică guvernamentală a Republicii Filipine. condusă de Troadio Quiazon, ministrul comerțului, care se află într-o vizită în tara noastră.în cadrul întrevederii au fost discutate. în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Filipine. în a- prilie a.c., probleme privind colaborarea și cooperarea economică dintre cele două țări, dezvoltarea în continuare a conlucrării româno-filipineze în domenii de interes comun.La convorbiri, care s-au desfășurat Intr-o atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă, au participat. Constantin Stanciu. adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, si Cornel Pinzaru. adjunct al ministrului construcțiilor de mașini.A fost de față Leticia Ramos Sha- hani, ambasadorul Republicii Filipine la București.
★La București s-au încheiat joi convorbirile condusă ministru mertului mice internaționale, și delegația fili- pineză. condusă de Troadio Quiazon, ministrul comerțului.Au fost subliniate, cu această ocazie. stadiul actual și perspectivele dezvoltării relațiilor economice și de cooperare dintre cele două țări, fiind relevate, 'totodată, căile si modalitățile concrete de extindere si diversificare a schimburilor comerciale și colaborării economice în domenii de interes comun. în avantajul reciproc.în încheiere, șefii celor două delegații au semnat un Memorandum de înțelegere privind dezvoltarea schimburilor și cooperării bilaterale, în perioada următoare.La semnare au fost prezenți Nicolae M. Nicolae și Nicolae Ionescu, miniștri secretari de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, alte persoane oficiale.Au fost de fată Leticia Ramos Sha- hani. ambasadorul Republicii Filipine la București, și membrii delegației filipineze.în alocuțiunile rostite cu acest prilej, conducătorii celor două delegații au subliniat că Memorandumul de înțelegere constituie un instrument care dă substanță și viață înțelegerilor convenite intre șefii de stat ai României și Filipinelor. o măsură concretă privind transpunerea in ■ practică a prevederilor Acordului comercial și Acordului economică și tehnică.Ambele părți și-au rîrea de a acționa in tru realizarea celor stabilite de președinții celor două țări la Manila în a.plilie a.c.

intre delegația română, de Ion Pățan. viccprim- al guvernului, ministrul co- exterior și cooperării econo-

de cooperareexprimat hotă- continuare pen-
■frPosibilitățile de extindere și diversificare a raporturilor economice româno-filipineze au fost abordate și în cadrul întîlnirii care a avut loc între Vasile Voloșeniue, președintele Băncii române de comerț și P, Domingo, președintele Naționale din Filipine.La Ministerul Afacerilor a avut loc, joi după-amiază.

exterior.Băncii
Externe ceremo-

nia schimbului instrumentelor de ratificare și al notelor între Republica Socialistă România și Republica Filipine, potrivit prevederilor document, privind Acordul de cooperare economică și Acordul comercial, Acordul perare tehnică și științifică dul cultural, documente semnate ocazia vizitei , .Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o în aprilie în Filipine.Din partea română schimbul a fost efectuat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. iar din partea filipineză de Leticia Ramos Shahani, ambasadorul Republicii Filipine la București.Au fost prezenți Ion Pățan,. viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al C.N.Ș.T., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, alte persoane oficiale.Erau de față Troadio Quiazon. ministrul comerțului din Filipine, Fred Elizalde, președintele Camerei de Comerț a Filipinelor, și președinte al Asociației de prietenie Filipine- România, prof. dr. Helena Benites, președinta Consiliului Universității feminine din Manila, ceilalți membri ai delegației economice guvernamentale filipineze, membri ai ambasadei.După ce au subliniat că vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Filipine se înscrie ca un eveniment de o importanță istorică în relațiile româno-filipineze, Vasile Gliga și Leticia Ramos Shahani au arătat că prin intrarea în vigoare a' acestor acorduri se creează condiții care să faciliteze întreprinderea unor acțiuni Concrete de cooperare multilaterală între cele două țări, se va realiza o mai bună cunoaștere între cele două popoare. Acest schimb, au subliniat vorbitorii. deschide perspective minunate de întărire și dezvoltare a prieteniei și colaborării româno-filipineze.
★La București a fost semnat. joi după-amiază. Protocolul de colaborare' între Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România și Camera de Comerț. Camera de Industrie si Confederația Exportatorilor din Filipine.Documentul prevede, . între altele, inițierea de acțiuni care să faciliteze și să contribuie la promovarea schimburilor de mărfuri, a cooperării științifice și industriale între organizațiile economice și comerciale din cele două țări.Protocolul a fost semnat, din partea română de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, iar din partea filipineză de Fred Elizalde, președintele Camerei de Comerț. Râul Boncan. președintele Camerei de Industrie, și Henry Brimo. președintele Confederației exportatorilor filipinezi.La semnare au fost prezenți Troadio Quiazon, ministrul comerțului din Filipine, Leticia Ramos Shahani, ambasadorul Republicii Filipine la București, alte persoane oficiale, precum și reprezentanți ai Camerei române de Comerț și Industrie.

fiecărui de bază tehnică, de coo- și Acor- cu pe care președintele

(Agerpres)
Cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a creării

Republicii Populare Democrate Coreene

Adunare festivă la BotoșaniJoi după-amiază, în sala de festivități a întreprinderii „Moldova" din Botoșani a avut loc o adunare festivă organizată de comitetul județean al P.C.R. cu prilejul sărbătorii naționale a poporului coreean, cea de-a 27-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene.La adunare au luat parte Dumitru Breabăn, secretar al Comitetu- . lui județean Botoșani al P.C.R., alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii din întreprinderea boto- șăneană.Au fost prezenți Iang Miăng Sul, însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene la București, alți membri ai ambasadei.Crearea R.P.D. Coreene, a spus tovarășul Dumitru Breabăn, reprezintă încununarea luptelor grele duse de poporul coreean pentru eliberarea națională și făurirea unui stat cu adevărat liber și independent. Acest

re a Adunării ’ Generale a Organizației Națiunilor Unite.La sosire, pe aeroportul Otopeni. tovarășul George Macovescu a fost întîmpinat de Vasile Gliga si Constantin Oancea. adjuncti ai ministrului afacerilor externe, de funcționari superiori din M.A.E.Au fost prezenți Harry G. Barnes jr„ ambasadorul S.U.A. la București, și B. R. Devarajan. reprezentantul P.N.U.D. în tara noastră.La plecarea din New York, George Macovescu a fost salutat pe aeroportul internațional Kennedy de ambasadorul Ion Datcu. reprezentantul permanent al tării noastre la Națiunile Unite, de Corneliu Bogdan, ambasadorul României în S.U.A.. de membri ai misiunii si ambasadei.

1

în cursul după-amiezii, oaspetele a părăsit tovarășul Capitala, fiind salutat de Ion Pățan.
*înapoiat în Capitală mi-Joi s-a ____nistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. șeful delegației țării noastre care a participat Ia lucrările celei de-a Vil-a sesiuni extraordina-

îirPrin decret prezidențial, tovarășul Dan Enăchescu a fost numit ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Elveția. în locul tovarășului Ion Georgescu, care a fost rechemat în centrala M.A.E.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. a primit un mesaj de mulțumire din partea ministrului de externe al Republicii Indonezia, Adam Malik, pentru felicitările transmise cu ocazia zilei naționale a acestei țări.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. a adresat o telegramă de felicitare ministrului de externe al Etiopiei. Kifle Wodajo. cu ocazia primei aniversați a victoriei revoluției populare in Etiopia.
★Continuînd vizita la Brașov, delegația Partidului Dreptății din Turcia, condusă de ~președinte deputat de trevedere prim-vicepreședinte popular al municipiului Brașov. Cornel Șandru, secretar al Consiliului municipal al F.U.S., cu alte cadre de conducere locale.în cursul dimineții.___gatiei au fost oaspeții constructorilor de tractoare. Au fost cipalele sectoare ale unde se află in pregătire pentru a fi .livrat in Turcia un lot de tractoare.în cursul aceleiași zile a fost vizitată marea întreprindere brașoveană specializată in construcția de autovehicule. Oaspeții au asistat, de asemenea. la demonstrația ultimelor realizări românești în acest domeniu.Oaspeții au mai vizitat noile cartiere ale Brașovului, renumita stațiune turistică internațională Poiana Brașov.Prim-vicepreședintele Consiliului popular al municipiului Brasov a oferit un dejun în onoarea oaspeților.(Agerpres)

Sabit Osman Avei, vice- al Partidului Dreptății, Artvin. a avut joi o in- cu Marin Stoianovici. al Consiliului
membrii dele-vizitate prin- întreprinderii,

act istoric, înfăptuit în urmă cu 27 de ani, a deschis poporului coreean drum larg împlinirii aspirațiilor sale spre o viață nouă, de progres și prosperitate. Vorbitorul a prezentat succesele remarcabile poporul coreean sub Partidului Muncii din frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, pe calea edificării socialismului și apărării cuceririlor revoluționare.Oamenii muncii din municipiul Botoșani. alături de întreg poporul român. se bucură de succesele obținute de poporul coreean in opera pașnică de dezvoltare socialistă.Poporul român, a subliniat vorbitorul. sprijină consecvent lupta dreaptă a poporului coreean, eforturile Partidului Muncii din Coreea. Guvernului R.P.D. Coreene pentru unificarea pașnică și independentă a tării.Evocind relațiile de prietenie, colaborare si solidaritate dintre partidele. tarile și popoarele noastre, vorbitorul a spus : Sînt vii în memoria tuturor vizita delegației de partid și de stat conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Coreeană și recenta vizită a delegației de partid și guvernamentale conduse de tovarășul Kim Ir Sen în România. întîlnirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen au contribuit la adîn- cirea si diversificarea colaborării dintre cele două partide, țări și popoare, la dezvoltarea relațiilor la întărirea solidarității rele român si coreean.A luat apoi cuvîntulSul. Vorbitorul a evocat lupta eroică. desfășurată ani îndelungați. în scopul eliberării țării si al dobîndirii independentei naționale, ideal înfăptuit sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. Odată cu consolidarea victoriilor obținute in construirea socialismului. se depun eforturi pentru unificarea pașnică a patriei, fără nici un amestec din afară. Vorbitorul a evidențiat sprijinul activ al P.C.R.. al Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român fată de lupta poporului coreean pentru realizarea unificării pașnice a patriei sale. Subliniind că relațiile de prietenie, solidaritate si colaborare frățească dintre popoarele român și coreean se consolidează mereu, vorbitorul a arătat că un rol determinant în dezvoltarea acestor relații l-au avut întîlnirile si convorbirile dintre tovarășii Kim Ir Sen și Nicolae Ceaușescu. care se înscriu ca evenimente de mare însemnătate în cronica legăturilor trainice dintre cele două partide, țări si popoare.

obținute de conducerea Coreea, in

de prietenie, între popoa-Iang Miăng

Excelenței Sale General TEFERI BANTE
Președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopieiîmi face o deosebită plăcere ca, In numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, cit și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al. Etiopiei, guvernului și poporului etiopian, calde felicitări și cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate, cu ocazia primei aniversări a victoriei revoluției populare in Etiopia.Sîntem convinși că dezvoltarea fructuoasă a relațiilor româno-etiopiene în toate domeniile este spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, prieteniei și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul etiopian a- niversează astăzi un an de ‘ia victoria revoluției populare — la 12 septembrie 1974.Proclamația publicată la instaurarea noului regim e- nunța ca obiective fundamentale ale mișcării populare, ce a dus ulterior la abolirea monarhiei, crearea unor instituții democratice. promovarea justiției sociale și adoptarea unor măsuri menite să contribuie La dezvoltarea socială si economică a tării, la întărirea independentei naționale. Lansind lozinca „E- tiopia tikdem" („E- tiopia înainte"), programul noului guvern, publicat ulterior, proclamă că toate bunurile existente în tară aparțin poporului e- tiopian. că dreptul de proprietate asupra pămîntului va fi a- cordat numai celor ceîl muncesc, că industria va fi condusă si controlată de stat, care va realiza planificarea, va mobiliza resursele naturale și umane în scopul dezvoltării accelerate a tării. Totodată, guvernul si-a anunțat intenția de a-si intensifica controlul asupra comerțului exterior.Corespunzător obiectivelor enunțate, la

începutul acestui an, au fost naționalizate toate instituțiile financiare si peste 100 de companii industriale. aparținînd capitalului particular străin si autohton. în întreprinderile naționalizate s-au înființat „comitete ale oamenilor muncii", care răspund de întregul proces de producție al întreprinderii, inclusiv de 'planificare.In domeniul agriculturii, în primăvară s.-a trecut la înfăptuirea reformei agrare. în baza unui decret, pă- mintul a devenit proprietate colectivă a poporului, fiind repartizat celor care trăiesc din cultivarea lui: Decretul anulează relațiile anacronice dintre proprietari și a- rendași și prevede crearea de asociații și cooperative țărănești.Transformările înfăptuite, sub conducerea Consiliului Militar Administrativ Provizoriu și a guvernului, în decursul a- nului. ca și cele în curs de înfăptuire, a- vînd un caracter antifeudal, progresist, se bucură de un larg sprijin popular. sînt de natură să contribuie la consolidarea noii puteri politice, a independentei naționale.Poporul român ur

mărește cu toată simpatia lupta poporului etiopian pentru dezvoltarea tării pe calea progresului economic și social, a întăririi suveranității sale naționale.După cum este știut, între poporul român și poporul etiopian e- xistă vechi legături de prietenie, poporul nostru manifestindu-și cu putere solidaritatea atunci cînd Etiopia a fost victimă a agresiunii mussoliniene. în perioada postbelică, relațiile dintre cele două țări s-au dezvoltat ascendent, in spiritul egalității in drepturi și respectului reciproc. Dorința comună de a adînci legăturile reciproce și-a găsit o vie expresie cu prilejul primirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a delegației Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei. In cursul convorbirilor avute cu acest prilej s-a afirmat hotărîrea României .și Etiopiei de a intensifica cooperarea economică și conlucrarea pe multiple planuri. Este convingerea poporului nostru că o asemenea evoluție corespunde intereselor ambelor națiuni, ale păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.
TELEGRAME EXTERNE

VIETNAMUL DE SUDImportante măsuri pentru dezvoltarea industriei și comerțuluiSAIGON 11 (Agerpres). — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație, în care definește politica sa în domeniul normalizării și promovării comerțului si industriei. După ce înfățișează eforturile administrației revoluționare la toate nivelurile de a depăși dificultățile și de a asigura satisfacerea necesităților materiale și spirituale ale populației, declarația relevă modul deosebit de pozitiv in care au fost întimpinate și sprijinite inițiativele și acțiunile autorităților populare de către marea majoritate a locuitorilor, de diferitele categorii sociale animate de sentimente patriotice.în continuare, declarația arată că,
Congresul jubiliar 
al „Apimondiei"PARIS (Agerpres). — La Grenoble s-a deschis cel de-al XXV-lea Congres (jubiliar) al „Apimondiei", în prezența a peste 3 000 de delegați, reprezentind 55 de țări membre ale organizației.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. dr. V. Iiarnaj (România), președintele „Apimondiei".La lucrări participă o delegație de apicultori și oameni de știință din tara noastră, care vor prezenta în congres 24 de rapoarte științifice. încă de la inaugurarea expoziției organizate cu acest prilej, standurile Asociației crescătorilor de albine din România și ale Institutului internațional de tehnică și economie apicolă, care are sediul Ia București, s-au bucurat de un deosebit interes.

în vederea avansării pe calea edificării unui Vietnam pașnic, unificat, independent, democratic și prosper și in scopul dezvoltării producției și al normalizării vieții populației, G.R.P. al R.V.S. decide să fie promovată crearea de întreprinderi de stat în toate sferele economiei, ca o bază solidă pentru sporirea producției, a- meliorarea distribuirii produselor, stabilizarea pieței și satisfacerea necesităților populației, să fie încurajate activitățile meseriașilor și micilor comercianți conform cu aceste obiective și să se acționeze ferm împotriva acelor elemente ale burgheziei care continuă activitățile lor acaparatoare și speculative în detrimentul producției, intereselor populației și progresului social.Încheierea convorbirilor interciprioteNEW YORK 11 (Agerpres). — Cea de-a patra fază a convorbirilor in- tercomunitare in problema cipriotă s-a încheiat la sediul Națiunilor Unite din New York, fără a se stabili o dată precisă pentru reluarea negocierilor, se spune într-un comunicat al secretarului general al O.N.U. La convorbirile dintre liderii comunităților cipriote greacă și turcă — Glafkos Clerides și Rauf Denktaș — a asistat și secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim. Comunicatul relevă că „în lipsa unor propuneri concrete, convorbirile au fost aminate. Secretarul general al O.N.U. va rămîne în contact cu cele două părți în vederea unor măsuri ulterioare".
Parlamentul francez a adoptat 
planul de redresare economica 
CRITICI EXPRIMATE DE REPREZENTANȚII UNIUNII STÎNGIIPARIS 11 — Corespondentul nostru transmite : La sesiunea extraordinară a Adunării Naționale, primul ministru, Jacques Chirac, a prezentat în fata deputaților noul program guvernamental de redresare economică. Arătind că anul 1975 se caracterizează în Franța și în alte țări occidentale printr-o reducere a activității economice, care a dus la creșterea șomajului, șeful guvernu- . lui a relevat faptul că celor 7G5 000 de șomeri înregistrați în luna iulie .li se vor adăuga alte 80 000 de persoane ce vor fi concediate din motive economice. El a subliniat apoi importanța planului guvernamental care prevede o serie de măsuri economice, financiare si sociale, printre care introducerea in circuitele economice a 30 miliarde de franci.In cursul dezbaterilor au fost primite cu viu interes intervențiile re- prezenfanților Uniunii stîngii. deputății Georges . Marchais. secretar general al Partidului Comunist Francez, Francois Mitterrand, prim-se- cretar al Partidului socialist, și Robert Fabre, președintele Mișcării radicalilor de stingă. Conducătorii celor trei partide au analizat planul guvernamental, arătind că el nu răspunde gravelor dificultăți prin

care trece economia tării, nevoilor si aspirațiilor oamenilor muncii. Ei au propus o serie de măsuri economice și sociale, printre care : sporirea salariului minim, crearea de noi locuri de muncă, in- demnizarea tinerilor șomeri, garantarea resurselor agricultorilor. In a- cest sens, ei au subliniat apoi importanța și actualitatea programului comun de guvernămint elaborat de Uniunea stîngii în vederea unor transformări profunde in viața economică. politică și socială a țării.După dezbateri, care s-au desfășurat in tot cursul nopții, joi dimineața, parlamentul a adoptat planul guvernamental. Deputății comuniști, socialiști și radicali de stînga au votat împotrivă.
★Joi după-amiază au început In Senatul francez dezbaterile asupra dispozițiunilor financiare care însoțesc planul guvernamental. încheierea sesiunii extraordinare a parlamentului francez este prevăzută pentru vineri seara, după care se va întruni un Consiliu de Miniștri, extraordinar, menit să definitiveze măsurile de aplicare imediată a planului economic guvernamental.



PAGINA 6 SCINTEIA - vineri 12 sepfembrîe 1975

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A O. N. U.în dezbatere-conjugarea eforturilor generale pentru promovarea industrializăriiNAȚIUNILE UNITE II. — Corespondentul nostru transmite : Industrializarea formează un capitol distinct în dezbaterile actualei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. care, constatind minusurile evidente ale desfășurării strategiei internaționale a dezvoltării din cadrul celui de-al doilea Deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare, concentrează atenția statelor membre asupra situației economice precare din majoritatea statelor în curs de dezvoltare și dirijează eforturile generale spre adoptarea de măsuri menite să prevină agravarea decalajelor economice dintre statele sărace și cele bogate, să faciliteze promovarea industrializării celor din prima categorie.Plenarei Adunării Generale i-au fost prezentate, în cadrul ședințelor de miercuri, o serie de propuneri concrete vizind transpunerea în viață a Declarației și Planului de acțiune ale Conferinței statelor nealiniate de la Lima, privind dezvoltarea și cooperarea industrială. Reprezentanții țărilor nealiniate, între care cel ai Siriei, Columbiei și Republicii Mal- gașe, au apreciat că trebuie luate măsuri pentru stabilirea, în cadrul O.N.U.D.I. și al altor organisme internaționale adecvate, a unui sistem de consultări. între țările în curs de dezvoltare și cele industrializate.

pentru facilitarea realizării obiectivelor fixate în domeniul industrializării. inclusiv prin crearea de noi obiective industriale în țările în curs de dezvoltare.^Numeroși vorbitori au evidențiat că garanția progresului economic și social al statelor în curs de dezvoltare constă în aplicarea științei și tehnicii moderne în industrie. Această propunere — inițiată de România la cca de-a 25-a sesiune ordinară a O.N.U. — a fost continuată printr-o altă inițiativă românească privind convocarea unei conferințe mondiale pentru știință și tehnologie. Dezbaterile generale din plenară evidențiază adeziunea cvasiunanimă a statelor membre Ia propunerea românească, care a și fost înscrisă în documentul final provizoriu al sesiunii extraordinare.De asemenea, în plenară a fost avansată propunerea ca toate guvernele, folosind în cel mai înalt grad cunoștințele, experiența și mijloacele disponibile în cadrul sistemului Națiunilor Unite, și, prin intermediul O.N.U.D.I., să întreprindă un studiu privind elaborarea de metode diverse de cooperare financiară și tehnică care să fie adaptate nevoilor specifice ale cooperării internaționale în. domeniul industrial și să-l supună Adunării Generale spre analiză în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a sa.

Delegația P. C. R. a fost primită de președintele SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Prezidiului C. C. al P. C. din JaponiaTOKIO 11 — Corespondentul A- gerpres transmite : Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, mem- . bru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a fost primită, joi, de tovarășul Kenjl Miyamoto, președintele Prezidiului Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia.Din partea japoneză au participat Tetsuzo Fuwa, membru al Prezidiului Permanent, șef al Secretariatului C.C. al P.C.J., Toshio Sakaki, membru al Prezidiului C.C.. al Secretariatului C.C. al P.C.J.. Hiroshi Ki- kunami, membru al Secretariatului C.C., șef al Secției internaționale a C.C. al P.C.J.. Fumio Yamashita, membru al C.C. al P.C.J.Delegația P.C.R. a transmis tovarășului Kenji Miyamoto din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial și urări de succes în activitatea P.C.J. închinată intereselor fundamentale ale poporului japonez, cauzei socialismului, progresului și păcii, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. Exprimind cele mai profunde mulțumiri, tovarășul Kenji , Miyamoto a rugat. să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un fierbinte salut tovărășesc, urări frățești de succes în îndeplinirea funcțiilor de înaltă răspundere în conducerea partidului și statului; sănătate și viață lungă.După ce statornicite importanța a evocat bunele relații între P.C.R. si P.C.J.. intîlnirilor pe care le-a

avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea solidarității dintre comuniștii români și japonezi, tovarășul Kenji Miyamoto a înfățișat pe P.C.J., pentru poniei, largi in slujba cauzei bunăstării poporului, democrației, progresului so- . cial și păcii.în cursul convorbirilor s-a relevat importanta relațiilor de colaborare dintre P.C.R. și P.C.J. în lupta pentru refacerea și întărirea unității mișcării muncitorești și comuniste . internaționale. pentru creșterea prestigiului ideilor socialismului în lume, pentru împlinirea aspirațiilor forțelor progresiste, antiimperialiste de pretutindeni.Delegația P.C.R. a reînnoit invitația adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu tovarășului Kenji Miyamoto de a face o vizită in România pentru dezvoltarea schimburilor de opinii și experiență, pentru continuarea ■ dialogului fructuos între conducerile celor două partide.în seara aceleiași zile, tovarășii Kenji Miyamoto și Tetsuzo Fuwa au oferit in cinstea delegației P.C.R. o masă tovărășească. la care au participat membri ai Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.J. A luat parte, de asemenea, Nicolae Finanțu, ambasadorul României la Tokio.întilnirea și masa tovărășească s-au desfășurat într-o ambiantă de caldă prietenie.

larg preocupările actuale ale obiectivele luptei politice înnoirea vieții sociale a Ja- pentru mobilizarea maselor

GUINEEA-BISSAU

LIMA 11 — Corespondentul nostru transmite : Președintele Republicii Peru, general de divizie Francisco Morales Bermudez, a primit pe ambasadorul României la Lima, loan Comănescu.Cu acest prilej, președintele Republicii Peru a rugat pe ambasadorul român să transmită urări de sănătate și de fericire, personală președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Președintele peruan a relevat totodată cursul pozitiv al relațiilor de borare dintre cele două țări dibilitățile de dezvoltare în huare a acestor relații.Reliefind bunele relații

Tovarășului ARISTIDES PEREIRA
Secretar ' general al Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde

Tovarășului LUIS CABRAL
Președintele Consiliultii de Stat al Republicii Guineea-Bissau

cola- și po- conti-dintre România și Peru, ambasadorul tării noastre a subliniat interesul și solidaritatea cu care poporul român urmărește procesul revoluționar peruan, eforturile pentru continuitatea și consolidarea acestuia, pentru afirmarea independenței, suveranității și demnității naționale.A fost exprimată, totodată, satisfacția în legătură cu evoluția ascendentă a relațiilor politico-diplo- matice, economice, tehnico-știiiițifi- ce și culturale dintre România și Peru.
CU PRILEJUL CELEI DE-A 

XXVII A ANIVERSĂRI 
A CREĂRII R.P.D. COREENE

Festivitățile de la Phenian

Sărbătoarea națională a Republicii Guineea-Bissau îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului roman un călduros salut de solidaritate frățească,' sincere felicitări, iar poporului țării dumneavoastră urări de succes deplin pe calea progresului economic și social, pentru întărirea suveranității și independenței patriei, bunul cel mai de preț -pentru care, sub drapelul de luptă al P.A.I.G.C., și-au sacrificat viața unii dintre cei mai buni fii ai săi.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că. ‘în spiritul legăturilor noastre tradiționale, al înțelegerilor la care am ajuns cu ocazia diferitelor întilniri pe care le-am avut, relațiile de prietenie șj. solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, dintre popoarele și țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul nostru comun, al luptei împotriva oricăror forme de dominație și asuprire, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele 
Republicii Socialiste România

GENEVA 11 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva a avut loc joi o nouă rundă de convorbiri între delegațiile egipteană și îsrae- liană în cadrul grupului de lucru militar care are drept sarcină elaborarea protocolului de aplicare de-al doilea acord interimar zangajare militară în Sinai, comunicat se precizează că .... reluat schimbul de opinii asupra unor chestiuni legate de zona sudică" prevăzută în acord.
★TUNIS 11 (Agerpres). — Președintele Tunisiei, Habib Bourguiba, a primit un mesaj din partea șefului statului egiptean, Anwar El Sadat cu privire la ultimele mutații intervenite în situația din Orientul Apropiat. După cum menționează agenția M.E.N., mesajul a fost remis președintelui Bourguiba de ministrul de stat egiptean pentru problemele externe. Mohamed Riad, sosit la Tunis într-o scurtă vizită oficială. Mohamed Riad va conferi, de asemenea, cu ministrul de externe al tării-gazdă. Habib Chatti — prilej cu care vor fi abordate probleme interesînd lumea arabă, ca și evoluția relațiilor rală.

a celui de de- Intr-un „a fost

de colaborare bilate--Ar(Agerpres). — Miniș- ai țărilor membre aleVENEȚIA 11 trii de externe.Comunității Economice (vest) Europene s-au întîlnit, joi, la Veneția, sub președinția reprezentantului italian Mariano Rumor. Reuniunea se desfășoară fără o ordine de zi stabilită în prealabil, dezbaterile urmând să se concentreze asupra unora din principalele aspecte ale actualului moment politic internațional, printre care situația din Cipru și Orientul Apropiat.BEIRUT 11 (Agerpres). — Un grup de șase avioane militare israeliene au bombardat joi o tabără palestineană aflată în localitatea Borgho- lieh, din sudul Libanului, a anunțat Ministerul libanez al Apărării, reluat de agenția Associated Press. Ca urmare a raidului — care a durat 20 de minute — 2 persoane au fost ucise.
Evoluția situației din Orientul Mijlociu-se află în atenția permanentă a opiniei publice din țara noastră, ca și a opiniei publice internaționale. fiind evident că persistenta focarului de conflict și încordare, tergiversarea soluționării marilor probleme existente in această zonă constituie dii, cu pentru cit și . generală.Dună cum se știe, România s-a pronunțat cu fermitate și consecventă pentru soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul Mijlociu, pentru instaurarea unei păci, juste și durabile, pornindu-se de la necesitatea retragerii Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967. a recunoașterii drepturilor legitime ale poporului palestinean la o existentă de sine stătătoare, inclusiv a dreptului de a-și crea un stat propriu independent.în baza acestei poziții principiale, tara noastră rat întotdeauna că orice măsură îndreptate spre reală a stării de încordare și care converg spre atingerea obiectivelor amintite pot contribui la crearea u- nor condiții propice pentru abordarea si reglementarea problemelor de ansamblu. în această lumină. România a apreciat că atît primul acord între Egipt 'și ‘Israel, semnat la începutul anului trecut, asupra dezangajării în zona Canalului Suez, urmat, la scurt timp, de înțelegerea dintre Siria și Israel privind dezangajarea forțelor lor militare pe înălțimile Golan, au avut un rol important și au exercitat o influentă pozitivă în slăbirea încordării și evitarea reluării ostilităților. în același spirit, recentul acord egipteano-is- raelian de dezangajare a forțelor militare în Sinai — care poate fi apreciat ca o continuare a primului acord de dezangajare — deși prin conținutul prevederilor sale are o sferă de acțiune limitată, poate să contribuie la diminuarea încordării, să deschidă perspectiva de a se ajunge la o pace dreaptă și trainică.Sînt necesare noi eforturi și noi măsuri pentru a se diminua încordarea și pe celelalte fronturi — atît în Golan cit și in Cisiordania.Toate aceste acțiuni de dezangajare și diminuare a încordării trebuie privite ca pași ce trebuie să ducă la intensificarea eforturilor pentru retragerea Israelului din teritoriile arabe aflate încă sub ocupație — cea mai mare parte a Si- riaiului, înălțimile Golan, regiunea de pe malul vestic al Iordanului, din celelalte teritorii ocupate prin forță.în același timp, trebuie să se ac-

o sursă de grave primej- consecințe imprevizibile, atît popoarele direct implicate, pentru pacea- și securitatea

statornice, a conside- pas. orice diminuarea

C3

în capitala Suineeî-Bis- 
SCSU se desfășoară lucrările reuniunii Biroului Consiliului Mondial al Păcii, prima manifestare internațională organizată în această țară după proclamarea independenței naționale. Lucrările au fost inaugurate de Francisco Mondes, comisar principal (prim-ministru) al Consiliului Comisarilor din Guineea-Bissau. care a adresat un salut participanților. La reuniune iau parte reprezentanți ai vieții politice și sociale din peste 20 de țări din Africa, Asia. Europa, America Latină, delegați din partea mișcărilor de eliberare națională din Africa, ai Organizației pentru . Eliberarea Palestinei și ai altor organizații internaționale.

Scord sovieta-italiasi.Ita- lia va acorda Uniunii Sovietice un credit bancar pe termen valoare de 900 milioane baza acordului intervenit rea convorbirilor dintre guvernamentale ale celor desfășurate la Moscova. Creditul va fi utilizat de către organizațiile sovietice de comerț exterior pentru achiziționarea de mașini și utilaje produse în Italia.

lung dolari, la încheie- delegațiile două țări.
în in

Benionstafie neo-mmsta 
îiZtei'SESă. Autoritățile municipale din Ludwigsberg, localitate situată în apropiere de Stuttgart, au hotărit interzicerea unei demonstrații neo-na- ziste care urma să aibă loc la 27 septembrie în fața sediului „Oficiului central pentru urmărirea criminalilor fasciști" din acest oraș. Decizia a fost adoptată la cererea Ministerului de Interne al landului Baden-Wurttem- berg.

0 expoziție de gravură și litografie românească contemporană a
tționeze cu fermitate pentru soluționarea problemei poporului palesti- nean în conformitate cu năzuințele sale naționale, organiza viața sale fundamentale, inclusiv de forma un stat palestinean independent.România a "afirmat cu hotărîre, în repetate rînduri. că nu poate fi concepută o reglementare politică, pașnică a situației din Orientul Mijlociu fără a fi rezolvată, totodată, pre

cu dreptul de a-și potrivit intereselor a-și

fost deschisă joi, 11 septembrie, Ia casa Uniunii artiștilor plastici din Moscova.La vernisaj au luat cuvîntul V. V. Goreainov, secretar al conducerii Uniunii artiștilor plastici din U.R.S.S., și Gheorghe Colț, însărcinat cu afaceri a.i. al României în Uniunea Sovietică. Expoziția, cuprinzînd 43 de lucrări reprezentative ale genului, se înscrie în ansamblul schimburilor de valori culturale româno- sovietice.

ză a constitui obiectul unei măsuri legislative specifice. Sumele alocate vor fi orientate cu precădere spre realizarea unor proiecte agricole și din domeniul sănătății în statele cu o situație economică foarte precară.

PHENIAN 11 Ir Sen, secretar tului Central al din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, a oferit un banchet cu prilejul celei de-a XXVII-a aniversări a creării R.P.D. Coreene — informează agenția A.C.T.C.Premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, Kim Ir, a rostit, cu această ocazie, un discurs in care a evocat succesele poporului coreean în cei 27 de ani care au. trecut de la crearea R.P.D. Coreene.

(Agerpres). — Kim general al Comite- Partidului Muncii

Tirgul internațional de la Al
ger și-a închis porțile — după 
ce a primit 3,5 milioane de vizi
tatori. în cadrul ceremoniei de 
premiere a celor mai reprezen
tative participări, pavilionul ță
rii noastre — ale cărui exponate, 
îndeosebi mașini și utilaje, au 
întruniț aprecieri elogioase din 
partea specialiștilor —"a fost- 
distins cu „medalia de argint".

CabinetaJ vesi-german a aprobat proiectul definitiv al programului guvernamental vizind reducerea ritmului inflației. Documentul este însoțit de un proiect de reformă a sistemului fiscal. Proiectul de .buget pentru anul viitor are în vedere o reducere a cheltuielilor guvernamentale cu 7.8 miliarde de mărci.

PORTUGALIA

Continuă

Guvernul E.F.U. a informat statele semnatare ale Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa că intre 14 și 23 octombrie vor avea loc în Bavaria manevre militare in cadrul exercițiului „Reforger 75". La aceste manevre vor participa forțe americane, vest- germane, canadiene și din alte țări ale N.A.T.O.
Camera Representantifor 

a S.M. a aprobat, cu 24-1 voturi pentru și. 155 contra, proiectul de lege privind asistența economică externă în actualul și viitorul exercițiu financiar. Fondurile alocate totalizează 2,87 miliarde dolari. Pentru prima dată în istoria Congresului S.U.A., asistența economică a fost separată de cea militară, care urmea-

în Umunea Sovfctica vor avea loc între 16 și 27 septembrie lansări de rachete în direcția Mării Barents. intr-o zonă cu circumferința de 40 mile marine. în vederea asigurării securității — anunță agenția T.A.S.S. —■ guvernul Uniunii Sovietice roagă guvernele altor tari care se folosesc de căile aeriene și maritime. din Marea Barents să dispună ca navele și avioanele lor să nu intre în perimetrul indicat între orele 10 și 21 (ora locală).
Epidemie de encefalita, în Statele Unite se înregistrează în prezent o epidemie de encefalită care este deia calificată drept cea mai gravă din ultimii 10 ani. Maladia a- fectează statele Illinois și Mississippi. Numărul cazurilor a depășit 800. 47 dintre ele dovedindu-se fatale.
Cutremurul din Turcia de la sfirsitul săptămînii trecute s-a soldat, potrivit unui nou bilanț, cu 2 300 de morți în zona de epicentru a seismului — localitatea Lice. Pe ansamblul regiunii afectate, se apreciază că numărul total al persoanelor care și-au pierdut viata depășește cifra.de 3 000. între timp s-au înregistrat noi ușoare cutremure la Lice.

pentru
noului

consultările
formarea
guvern(Agerpres). — La contactele politi- Francisco da de

LISABONA 11 Lisabona continuă ce intre președintele Costa Gomes, amiralul Pinheiro Azevedo, prim-ministru desemnat, și liderii principalelor partide politice în vederea formării celui de-al șaselea guvern provizoriu. Ceremonia învestiturii noului guvern, prevăzută pentru joi, a fost amînată — relatează agenția portugheză de informații A.N.I. După ce miercuri au fost primiți, în cadrul unor întrevederi separate, la Palatul Belem, reprezentanții partidelor comunist, socialist și popular democratic, joi dimineață a avut loc o nouă reuniune la sediul președinției, la care au luat parte președintele Gomes, primul ministru desemnat, amiralul de Azevedo, reprezentanții P.C.P. și ai P.S.P. și maiorul Melo Antunes, din partea grupului numit al „celor nouă". Pe de altă parte, agenția A.N.I. informează că joi după-amiază â fost convocată reuniunea Consiliului Revoluției sub tului.

Ca o recunoaștere a contribuției majore pe care eroul național Amilcar Cabra! a avut-o în organizarea și conducerea luptei de eliberare a poporului din Guineea-Bissau, ziua sa de naștere, 12 septembrie 1925, va fi marcată, incepînd cu acest an, ca Zi națională a tînărului stat african. Coincidența face ca luna septembrie să evoce și alte evenimente de importanță istorică în viața țării : Ia ■ 17 septembrie 1956 au fost puse bazele Partidului African al Independenței din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) care, așa cum arată însăși denumirea, și-a fixat ca obiectiv esențial obținerea independenței țării ; iar după 17 ani de luptă eroică, plină de jertfe, in cursul căreia Amilcar Cabrai însuși și-a pierdut viața, fiind asasinat mișelește de agenți ai colonialismului, a fost proclamată, la 24 septembrie 1973. Republica Guineea- Bissau. Noul guvern portughez, adus Ia cîrma tării de Mișcarea Forțelor Armate și de forțele democratice, progresiste din tară, a recunoscut Republica Guineea-Bissau ca stat suveran, între cele două guverne încheindu-se un acord care reglementa-relațiile dintre cele două țări. în octombrie anul trecut, ultimele trupe portugheze au părăsit Guineea-Bissau. iar guvernul tinerei republici africane a preluat controlul asupra întregului teritoriu național.Pășind pe drumul deschis de cucerirea . independentei poporul tinerei republici cut la înfăptuirea unor transformări economice și Definind programul noii
politice, a tre- adînci sociale, . ._ etape,P.A.I.G.C;, partid de guvernămînt, sublinia că Guineea-Bissau este un stat democratic, anticolonialist, care iși propune obținerea independenței economice și înaintarea, în mod planificat, pe calea dezvoltării.Poporul român a acordat din

președinția
★ convorbirile australiene

șefului sta-
încheind oficialitățile Timorului, emisarul portughez Antonio de Almeida Santos a plecat spre Djakarta.

purtate cu în problema guvernamental

moment mișcării' ' de din Guineea-Bissai’, ca celelalte teritorii âfla- in- său sprijin, sub cele diferite forme : politic, di-
primul eliberare și din te sub dominația colonială, tregul mai i________ _________ ________plomatic, moral -și material, ca și în domeniul pregătirii cadrelor. între P.C.R. și P.A.I.G.C. s-au statornicit relații de prietenie, solidaritate și strînsă colaborare, bazate pe egalitate și respect reciproc. O expresie concludentă a a- cestor legături o constituie semnarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și Amilcar Cabrai a Comunicatului Comun din 1972 —primul act oficial internațional în- -cheiat de reprezentanții legitimi ai poporului din Guineea-Bissau. întilnirile ulterioare ale. secretarului general al P.C.R. cu conducătorii P.A.I.G.C., atît la București, cit și pe continentul african, documentele semnate, precum și recunoașterea imediată și stabilirea de relații diplomatice cu Republica Guineea-Bissau s-au înscris pe a- ceeași linie consecventă de dezvoltare a relațiilor reciproce, de sprijin activ acordat de partidul și țara noastră poporului Republicii Guineea-Bissau. Vizita efectuată de delegația P.A.I.G.C.. condusă de Aristides Pereira, secretar general al partidului, la scurt timp după proclamarea independentei țării, convorbirile avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu au pus bazele unei colaborări multilaterale între cele două state și popoare. Animat de cele mai bune ____prietenie și solidaritate.român își legăturile continuu.popoare, al luptei împotriva oricăror forme de dominație și asuprire, pentru progres social, pace si cooperare în lume.

sentimente de poporul afirmă convingerea că reciproce se vor întări în interesul celor două
A. BUMBAC

poporul palestinean în lupta sa dreaptă pentru făurirea unei vieți noi, libere și independente".România a fost printre primele state care au evidențiat că drepturile naționale ale poporului palestinean vor putea fi pe deplin asigurate doar în cadrul unui stat propriu, independent, numai astfel creîndu-se condițiile pentru ca națiunea palestineană să-și poată organiza viața în. mod liber, să se poată consacra dezvoltării sale economice și sociale, să dezvolte

cerință vitală pentru instaurarea unei păci drepte și trainice în Orientul Mijlociu. Ignorarea în continuare a aspirațiilor și drepturilor legitime ale poporului palestinean nu poate decit să frîneze procesul de reglementare pașnică, să perpetueze conflictul, să atragă noi vărsări de singe, periclitînd pacea și securitatea in zonă și în lume. Israelul trebuie să înțeleagă că securitatea și independența sa nu pot fi asigurate decit in măsura in care recunoaște și

î

a organizării sale sine stătătoare
necesitate vitală pentru o pace dreaptă

blema organizării de sine stătătoare a poporului palestinean.Dînd expresie acestei poziții realiste și constructive. tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia de la tribuna. Congresului al XI-lea al P.C.R. : „Este necesar să fie soluționată în mod corespunzător problema poporului palestinean, pornindu-se de la recunoașterea dreptului său de a-și organiza viata de sine stătător, corespunzător intereselor naționale, inclusiv de a-și constitui un stat independent. Afirmarea poporului palestinean ca entitate națională distinctă și recunoașterea largă a acestuia pe plan international, inclusiv la Organizația Națiunilor Unite, constituie o schimbare fundamentală a situației din Orientul Mijlociu, deschide noi perspective pentru o pace dreaptă și justă în această zonă. în viitfer nu se va putea porni, în Orientul Mijlociu, decit de la a- ceastă realitate. România recunoaște Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca reprezentant unic al poporului palestinean ; întreținem relații de largă colaborare și sprijinim activ

relații de colaborare cu toate statele, în propriul său interes, in interesul păcii, securității și destinderii internaționale.în acest sens țara noastră s-a pronunțat deschis în toate ocaziile, la O.N.U. și în toate forurile internaționale, a stabilit legături de prietenie și solidaritate cu poporul palestinean. a recunoscut Organizația pentru Eliberarea Palestinei ca reprezentant unic al acestui popor. La București, după cum se știe, funcționează una din primele reprezentanțe ale O.E.P. întilnirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al O.E.P., care au avut loc la București sau in capitalele unor state arabe, au contribuit la dezvoltarea legăturilor reciproce, constituind totodată manifestări concrete ale sprijinului acordat cauzei drepte a poporului palestinean.Consecventă acestei poziții, țara noastră subliniază necesitatea de a se acționa ferm, de a se depune toate eforturile pentru soluționarea problemei poporului palestinean, ca

respectă, la rîndul său, drepturile tuturor popoarelor, pornind de la adevărul confirmat de istorie și subliniat în repetate rînduri de președintele României că „un popor nu poate fi liber dacă nu recunoaște și aitor popoare dreptul la libertate și independență".După cum este cunoscut, clasele dominante, forțele reacțiunii din diferite țări, imperialismul și colonialismul au recurs intotdeauna la politica de dezbinare și învrăjbire între diferite naționalități și națiuni, între popoarele așezate în aceeași regiune geografică, în scopul de a le domina și aservi economic și politic. Oamenii muncii, popoarele au putut obține succese în lupta lor împotriva asupritorilor, pentru cucerirea independenței naționale și pentru progres social, numai atunci cind și-au unit e- forturile. au acționat în strînsă unitate, fără deosebire de naționalitate, pe baza deplinei egalități în drepturi și a respectului reciproc. Unitatea și solidaritatea oamenilor muncii, a tuturor forțelor patriotice, antiimpe- rialiste, progresiste in cadrul fiecărui

stat, fără deosebire de naționalitate, cit și pe plan internațional, au fost și rămin forța capabilă să zădărnicească planurile reacțiunii și imperialismului. Numai . unitatea și solidaritatea acestor forțe pot chezășui victoria în lupta pentru dobîndirea și. consolidarea independenței și suveranității naționale, pentru împlinirea aspirațiilor popoarelor de bunăstare și dezvoltare liberă. Nu poate fi ignorat faptul că și în cazul de față cercurile reacționare imperialiste încearcă, pe diverse căi, să stimuleze neînțelegerile și vrajba dintre popoarele din Orientul Mijlociu și alte zone, în scopul promovării propriilor lor interese de dominație și asuprire.Tocmai de. aceea întărirea colaborării și unității forțelor progresiste, a popoarelor, fără deosebire de naționalitate, constituie chezășia sigură că ele vor trăi în pace, își vor putea făuri în mod liber un viitor de prosperitate și fericire.Avînd în vedere acuitatea problemelor din Orientul...............  “nia ■ consideră că, mult ca oricînd, se ficarea efortiirilor progresiste, ale tuturor popoarelor care doresc pace, pentru soluționarea în cel mai scurt timp a conflictului din Orientul Mijlociu. în acest sens, un rol important revine Conferinței de pace de la Geneva, la care trebuie să participe toate statele interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei și alte state în măsură să aducă contribuții constructive la realizarea unei păci drepte și trainice, corespunzătoare aspirațiilor și intereselor tuturor popoarelor din zonă.Țara noastră se pronunță ferm pentru soluționarea politică a problemelor din Orientul Mijlociu, pentru retragerea Israelului din teritoriile ocupate prin forță în 1967, respectarea drepturilor poporului palestinean, inclusiv de creare a unui stat propriu independent — numai astfel acest popor puțind să-și înfăptuiască aspirațiile naționale legitime. Realizarea unei păci drepte și trainice, care să asigure independența, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor, să ofere tuturor popoarelor acestei regiuni condiții propice de a se dedica muncii pașnice, dezvoltării lor pe calea progresului, este o cauză majoră, care reclamă eforturi susținute din partea tuturor statelor și popoarelor, a tuturor forțelor progresiste, pentru soluționarea cit mai grabnică a problemelor Orientului Mijlociu. în concordanță cu interesele cauzei destinderii, păcii și securității internaționale.

Mijlociu, Româ- în prezent, mai impune intensi- tuturor forțelor

• 13 ORAȘE CU PES
TE UN MILION DE LO
CUITORI. La începutul deceniului al șaselea, U.R.S.S. vea doar trei orașe milion de locuitori Leningrad, Kiev.sînt treisprezece. Lj s-au adăugat : Tașkent, Baku, Gorki. Novosibirsk, Sverdlovsk, Tbilisi. Bat la poarta crării titlului de oraș cu lion de locuitori și alte urbane, ' ca Celeabinsk. Donețk și Kazan. în zece-cinsprezece ani, numărul orașelor din această categorie va ajunge la aproximativ treizeci.

• CONDUCTOR DE 
STICLĂ „FIR" DE TELE
FON ? Experți ai firmei vest-, germane „Telefunken" au realizat un conductor de sticlă ce ar putea înlocui, in concepția lor, firul de cupru din sistemele comunicațiilor telefonice. Mult mai subțire și mai ușor, noul conductor va fi utilizat pentru transportarea unei raze de lumină produsă de laser, naiul este transmis unor modulații ale mină, capacitatea lui atingînd 100 semnale' codificate .dă. întrucit lungimea de undă a luminii este de milioane de ori mai mică decit cea a altor microunde, este posibilă efectuarea a aproximativ 200 000 de conversații telefonice printr-un singur conductor. Cercetările e- fectuate pină în prezent au permis transmiterea razei de lumină pe o distanță de 10 km fără pierderi însemnate de intensitate. Construirea unor stații releu înlătură acest inconvenient, fiind posibilă realizarea unei rețele de comunicații pe distante mari.

• CENTENARII JAPO
NIEI. La sfîrșitul lunii octombrie, în Japonia vor exista peste 800 de persoane care vor depăși virsta de 100 de ani — anuniă un raport dat publicității ia Tokio de Ministerul Sănătății și Bunăstării Sociale. Recordul de longevitate îl deține Niwa Kawamoto, din prefectura Shiga, în vîrstă de 112 ani.

• PLASTIC BIODE- 
GRADAB1L Omul de știință britanic G. J. L. Griffin, profesor la Universitatea Bunel, a descoperit o metodă de tratare a maselor plastice prin care acestea se pot descompune în timp, evitîndu-se astfel efectele poluării. După cum este cunoscut, masele plastice, dacă

a-cu peste un — Moscova, în prezentHarkov, Kuibîșev, Minsk, Odessa și consa- un mi- centre Perm, viitorii

Sem- sub forma razei de lu- conductoru- milioane de pe secun-

sînt incinerate, degajă gaze. toxice ; îngropate, sînt pur și simplu indestructibile. Noul pro-. cedeu pare a fi deosebit de simplu : în cursul procesului productiv se adaugă... amidon. Rezultatul : noul material poate fi atacat de bacterii și în cele din urmă distrus, indiferent unde este depozitat după utilizare — în sol, la suprafața aces-j tuia sau în apele mării. într-o anumită perioadă de timp ma sele plastice sînt convertite de bacterii în apă, bioxid de carbon și humus obișnuit. Descor perirea a fost valorificată de firma engleză „Coloroll Ltd", care a și pus in vînzare diverse o- biecte realizate din plastic bio- ‘ degradabil.
• EMIȚĂTOR RADIO 

IN CASCA MINERULUI. Dr. ing. Pawel Krysztalik și ing. Mieczyslaw Florczyk sint autorii unui emițător radio ce se montează în casca de protecție a minerilor. Urmărirea direcției și intensității undei de emisie permite stabilirea cu mare pre- . cizie a locului in care se află posesorul căștii, lucru deosebit de util în cazul unor avarii în mine. Se și folosesc în prezent peste 100 mii de asemenea aparate miniaturizate și se preconizează ca in viitorul apropiat toate căștile să fie dotate cu asemenea emițătoare.
• CEL MAI MARE STA

DION ACOPERIT din lume a fost inaugurat la New Orleans (S.U.A.). Construcția stadionului, care are o capacitate de 97 365 de locuri, a durat nouă ani, iar costul a fost de 163 de milioane de dolari — adică de 15 ori suma plătită de președintele Jefferson, în 1803, pentru achiziționarea de la francezi a întregului teritoriu al statului Louisiana, al cărui principal oraș este New Orleans.
• ATENTIE FONDU

LUI FUNCIAR I Eroziunea și inundațiile, ca și activitatea haotică în construcții, determinată de specula cu terenuri, distrug, în Italia, baza agriculturii. La această concluzie a ajuns Asociația geologilor italieni, care a analizat situația existentă în aproximativ 50 la sută din orașele și comunele țării. în numeroase zone, pămîn- tul prezintă, ca urmare a acestor fenomene, caracteristici de stepă sau apropiate celor deșer- tice. Circa o treime din regiunile populate sînt expuse în permanență inundațiilor și alunecărilor de teren. în peste 700 de localități, aprovizionarea cu apă potabilă este cu totul insuficientă. Raportul respectiv cheamă la măsuri drastice pentru ameliorarea fondului funciar.
. Ș '
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