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Convorbiri oficiale
intre președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Zulfikar Aii Bhutto 

într-o ambiantă de strînsă prietenie, dialogul la nivel înalt evidențiază voința 
comună și posibilități concrete de amplificare a colaborării româno-pakistaneze 
reciproc avantajoase, de a dezvolta conlucrarea pe plan internațional pentru 

promovarea idealurilor de pace și progres
La Palatul Republicii au continuat, Joi dimineața, convorbirile oficiale Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Zulfikar Aii Bhutto, președintele Partidului Poporului din Pakistan, prim-mi- nistru al Republicii Islamice Pakistan.La convorbiri au participat :Din partea română — Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Vasile Pun- gan, consilier al președintelui republicii, Lucian Petrescu, ambasadorul țării noastre Ia Islamabad.Din partea pakistaneză — Aziz Ahmed, ministru de stat pentru a- părare și afaceri externe, Rafl Raza, ministrul producției, A. G. H. Kazi, secretar general in Ministerul Finanțelor. S. A. Moid, ambasadorul Pakistanului la București, Aftab Ahmed Khan, secretar în Ministerul pentru Problemele Economice, Abdul Fazi, director general fn Ministerul Afacerilor Externe, Riaz H. Khokhar, director In M.A.E.In cadrul convorbirilor a fost exprimată satisfacția față de progresele înregistrate in planul colaborării dintre cele două țări, apreciindu-se că transpunerea cu succes în viață a măsurilor stabilite cu prilejul tn- tilnirilor la nivel înalt, a acordurilor și a celorlalte documente existente între statele noastre a determi

nat o Intensificare șl diversificare a acestei conlucrări prietenești.Au fost examinate, totodată, noi căi și posibilități menite să contribuie Ia amplificarea și aprofundarea raporturilor politice, la extinderea mai rapidă și mai substanțială a cooperării economice, tehnice și în alte domenii de interes comun, la creșterea schimburilor comerciale, in folosul ambelor popoare, al prosperității lor, al cauzei destinderii și înțelegerii internaționale.Schimbul de păreri asupra actualității politice internaționale a evidențiat hotărîrea României și a Pakistanului de a conlucra și participa activ la soluționarea problemelor complexe ale contemporaneității, în conformitate cu interesele și aspirațiile tuturor popoarelor, în spiritul păcii și justiției.In acest context, s-au relevat profundele transformări revoluționare, naționale și sociale, mutațiile adinei care au loc în raportul de forțe pe plan mondial. S-a subliniat că principala caracteristică a epocii noastre o constituie afirmarea puternică a voinței popoarelor de a trăi libere, de a decide singure asupra destinelor lor jși, bogățiilor naționale, de a asigura lichidarea subdezvoltării, de a pune capăt vechii ' politici de dominație și asuprire, de a instaura o nouă ordine economică și politică internațională, de a înfăptui dezarmarea și în primul rînd cea nucleară, de a e- difica o lume mai dreaptă și mal bună, o lume a păcii, securității, prieteniei și cooperării multilaterale intre națiuni.Convorbirile s-au desfășurat lntr-o atmosferă de caldă prietenie, de înțelegere 'și stimă reciprocă.
în Editura politica a apârut broșura:

Nicolae Ceaușescu 
Cuvîntare la Consfătuirea de lucru 

de la Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român

— 17 octombrie 1975 —

DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR 
MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 

ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
25. Membrii de partid, membrii Uniunii Tineretului 

Comunist trebuie să combată cu toată hotărîrea remi
niscențele gîndirii și mentalităților retrograde, să lupte 
împotriva ideologiei burgheze, a tuturor concepțiilor 
care propagă ura, violența și disprețul față de om.

în pag. a ll-a, comentariul nostru : „COMBA
TANT! ÎMPOTRIVA VECHILOR MENTALITĂȚI".

r A

în ziua de 23 octombrie 1975. la Palatul Republicii, a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România.Au luat parte ca Invitați viceprlm- miniștri ai guvernului, miniștri șl alti conducători de organe centrale, precum și președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.în cadrul ședinței. Consiliul de Stat a dezbătut Și adoptat următoarele decrete : Decretul privind Consiliul Sanitar Superior : Decretul privind îmbunătățirea activității de producere și valorificare a \ plantelor medicinale Și aromatice : Decretul privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război ; Decretul privind regimul tarifelor pentru cazare în cabane turistice și campinguri.Exprimînd deplinul acord, Consiliul de Stat a ratificat Tratatul de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, încheiat la București, la 27 mai 1975,

subliniind importanța deosebită, istorică, a acestui document care deschide largi perspective pentru dezvoltarea conlucrării multilaterale ro- mâno-coreene, afirmă hotărîrea celor două popoare de a adinei și amplifica relațiile pe multiple planuri, de a dezvoltă prietenia frățească și solidaritatea între ele în folosul cauzei socialismului, al păcii și cooperării internaționale.Consiliul de Stat a ratificat Tratatul de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Republica Portugalia. încheiat la București, la 14 iunie 1975, document care consfințește voința ambelor părți de a dezvolta și aprofunda relațiile de prietenie și colaborare în toate domeniile, de a conlucra activ și rodnic în viața internațională, de a acționa în vederea edificării unei reale securități în Europa și în lume.Totodată, Consiliul de Stat a ratificat : Acordul de colaborare și cooperare economică, tehnică și științifică pe termen lung între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, semnat la București, la

20 iunie 1975 ; Acordul general da cooperare economică și tehnică Intra Republica Socialistă România și Republica Gaboneză ; Acordul comercial între Guvernul Republicii Socialista România și Guvernul Republicii Ga- boneze, precum și Acordul privind crearea unei comisii mixte de cooperare româno-gaboneză, semnate 'a București, la 26 iunie 1975 ; Acordul de cooDerare culturală și științifică între Guvernul Republicii Socialista România și Guvernul Republicii Ga- boneze, semnat la București, la 26 iunie 1975 ; Acordul pe 10 ani da cooperare economică, industrială și •tehnică între Guvernul RepubliciiSocialiste România și Guvernul Republicii Franceze. încheiat la București, la 28 iulie 1975.Toate decretele menționate au fost, în prealabil, avizate favorabil de Comisiile permanente de specialitate ale Marii Adunări Naționale, precum și de către Consiliul Legislativ.în continuare au fost rezolvate unele probleme ale activității curente.
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 

I S-A INMÎNAT TITLUL
DE DOCTOR HONORIS CAUSA 

AL UNIVERSITĂȚII DIN NISA

Joi, 23 octombrie, a avut loc ceremonia înmînării titlului de doctor honoris causa al Universității din Nisa președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.La ceremonie au fost prezenți profesorii Pascal Arrighi, președintele Universității Toulon, conducătorul delegației de președinți ai unor universități franceze, care ne vizitează tara, Jean Touscoz, președintele U- niversității din Nisa. Michel Deveze, președintele Universității din Reims, Pierre Laubriet, președintele Universității din Monpellier, Etienne Trocme, președintele Universității din Strasbourg, Berthold Goldman, președintele Universității Paris II.Au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Cornel Burtică, Paul Niculescu, Dumitru Popescu, precum și prof. George Ciucu, rectorul Universității București.înminînd tovarășului Nicolae Ceaușescu diploma și însemnele ti

tlului de doctor honoris causa al U- niversității din Nisa, profesorul Jggq 
TOUSCOZ PreȘe<Iintele universității, a spus :Este o mare cinste pentru mine, pentru universitatea pe care o conduc și pentru universitățile franceze reprezentate aici — Paris II, Strasbourg, Monpellier, Reims și Toulon — de a vă înmîna astăzi titlul de doctor honoris causa al Universității din Nisa. Manifestindu-și dorința sa de a Întări schimburile culturale și științifice dintre România și Franța și pentru a exprima voința șa de a participa activ la aceste schimburi, consiliul Universității din Nisa a hotărît în unanimitate să vă confere titlul de doctor honoris causa al universității noastre.Această opțiune este de mai multe ori simbolică : ea exprimă admirația pe care universitatea o are față de omul care sinteți, domnule pre

ședinte, fată de opera pe care o îndepliniți. Viața dumneavoastră este în întregime călăuzită de adevărate valori fundamentale, care stau la baza universității.Referindu-se în continuare la lupta desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu încă din fragedă tinerețe împotriva exploatării și injustiției sociale, împotriva fascismului, pentru dreptul la libertate al poporului român, precum și la întreaga activitate neobosită pe care o desfășoară in fruntea partidului comunist și a statului român, vorbitorul a spus : întreaga dumneavoastră viață de om politic realizează o sinteză deosebită între teorie Si practică. îndeplinind, după război, responsabilități din ce în ce mai înalte, precum și în funcțiile cele mai importante de partid și de stat pe care le dețineți in prezent ați jucat un roi decisiv in soluționa-
(Continuare în pag. a V-a)

N-am râma» surprins 
cînd cei doi medici despre care am să vorbesc în 
aceste rlnduri mi-au spus, la distanțe de timp și loc, că, atunci cînd au părări sau se lovesc greutăți, străbaterea ochiul sau cu pasul a Topologului le limpezește și liniștește gîndul și fruntea și lntr-un fel adaugă faptei lor un spor de iscusință, dăruire și frumusețe.Doctorul Gheorghe Cor- 
beanu de la dispensarul din comuna Tigveni, co,- mună aflată pe valea Topologului, nici prea apropiată, dar nici tocmai depărtată de Curtea de Argeș, este un bărbat tlnăr, xvelt și sprinten, cu o privire calmă care zăbovește lung și învăluitor asupra lucrurilor, oamenilor și în- tlmplărilor lor. Are mîinl care ar părea nervoase dacă n-aș ști că freamătul degetelor nu trădează nervozitate, ci palpare fină și atentă a simptoamelor mereu știute și mereu neștiu
te medical. Și nu numai atlt. în prelungirea mîini- lor și degetelor doctorului Corbeanu se rinduiesc multe din lucrurile și înjghebările din preajma dispensarului din Tigveni. o clădire albă, de un alb parcă tămăduitor pe care ochiul o găsește lesne, iute și izbăvită pe o culme mică o- colită odihnitor de plantații verzi și tinere. Astfel aflu și scriu că aleea subțire de asfalt din fața dispensarului e făcută de mină, de mina doctorului, porțile de metal sînt lucra
te, de asemenea, manual. Partea dinspre sat a curții • un fel de pridvor vege- puteți de meri orna-

de su- de cu văii

mentali șl flori, multe flori — toți și toate puse de doctor. în spate se află locuința șoferului de pe „Salvare". Gheorghe Ileana. locuință amenajată de acesta împreună cu doctorul dintr-un vechi fînar, iar garajul mașinii e construit, de asemenea, prin mijloace proprii.— Stătea în alt cap el

pe urmă aduși la consultație, cei cu taie Încă reumaticii de unsori arsuri...
hepatită își mai vene sub limbă, dau cu tot felul care provoacăSe făcuse tîrziu, tlrziu de tot, dar „aici nu e policlinică, n-am schimb, trebuie să primesc toți pa- cienții", tmi spune doctorul — deschizînd ușa unei

Medici 
de farâ

pe Topolog
Reportaj de Nicolae VELEA

satului, spune doctorul, șl pentru urgențe pină să trimit după el, pină să vină se aduna mult timp.Doctorul zăbovește puțin Ia dispensar pentru că trebuie să meargă în satul Bârsești, la o distanță bunicică, unde are amenajată sumar o cameră la sediul fermei și dă consultații acolo. Pe drum îmi spune că mai are de învins o serie de prejudecăți și practici vechi. băbești : copiii sînt întii deseîntați și

și la Bucu- băiatu’, e la dacă mi-a
bătrînele destul de vioaie și pusă pe vorbă. — M-am topit așa de tot, am mai venit aici la dumneavoastră, am fost rești, m-a dus „23“, da acu’ murit omu’...“...Și e tîrziu, și bătrînica vorbește și mai sînt pa- cienți, pe unii trebuie să-i viziteze acasă, trebuie să treacă și pe la dispensarul din Tigveni și mai e și cercul medical pe care l-a înființat și-1 conduce și •

tîrziu și doctorul n-are schimb că „nici nu e policlinică..."...Medicul veterinar Ion Ionescu lucrează în comuna Șuiei, tot pe valea To- pologului, mai sus cu vreo 15 km de Tigveni. Termenul „intelectual al satului" istovit de întrebuințări mai mult sau mai puțin silnice ori aproximative cunoaște prin doctorul Ionescu și prin preocupările sale un conținut viu. de o plenară și intensă autenticitate și nu mă tem de exagerări, n-am de ce, de o rară și copleșitoare exemplaritate. Bucureștean, s-a stabilit și muncește aici neîntrerupt de la absolvire, din 1957, pornind de la un scaun, o masă și o ștampilă și înjghebind dispensarul dintr-un fost grajd. A avut, se înțelege, de luptat mai ales cu rezistența, neîncrederea față de medic mai ales în ce privește în- sămîntările artificiale și vaccinările. Acum oamenii vin ■ singuri aproape îngrijorați să-i amintească de injecțiile ce trebuie făcute, ori să ceară turi" pentru puiigăină. Prin asociația crescătorilor de animale adus semințe de plante furajere de calitate, ajungin- du-se la excedent de linuri, iar Ia bazele volante de preluare de animale organizate tot de doctor, s-a livrat către stat, ne bază de contracte, o cantitate record de 330 tone carne In 1974... Pentru stî- nile de care răspunde are o pasiune nedisimulată.— Ce-mi place mie aco-

Azl, în jurul orei 

17,30, posturile noastre 

de radio și televiziune 

vor transmite în direct 

de la Palatul Republicii 

ceremonia semnării do

cumentelor oficiale ro

mâno—pakistaneze.

Cuvîntarea președintelui
Nicolae Ceaușescu

„nas- des-au

(Continuare in pag, a IV-a)^

au Îndeplinit
PLANUL CINCINALOamenii muncii din orașul Moreni au raportat Îndeplinirea integrală a prevederilor cincinalului. într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se arată că acest succes permite realizarea, pină la sfîrșitul acestui an, a unei producții suplimentare în valoare de 540 milioane lei.Numai schela de extracție și secția de foraj Moreni, care au îndeplinit sarcinile ce le reveneau cu mult înainte de termen, au realizat In plus, pină la această dată. 135 000 tone țiței și au forat peste plan 85 000 m. Pină la finele anului, colectivele industriale din localitate vor obține, peste prevederile cincinalului, circa 197 000 tone țiței, 6 000 tone utilaj tehnologic, 1 480 tone piese forjate și matrițate și alte produse.(Agerpres)

Domnule președinte al Universității din Nisa,Domnilor,Aș dori să exprim, în primul rînd, bucuria noastră pentru * vizita pe care o delegație reprezentativă a mai multor universități din Franța o face în România. Doresc, de asemenea, să vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că mi-ați înmînat cu acest prilej titlul de doctor honoris causa al Universității din Nisa, decernat pe baza hotărîrii Consiliului universitar. Cunoaștem rolul important pe care îl are în viața culturală a Franței înalta instituție de învă- țămînt superior pe care o repre- zentați, forța cu care ea acționează pentru a continua și duce mai departe bogatele tradiții ale școlii franceze, ale științei și culturii franceze, spiritul umanist care a caracterizat întotdeauna poporul francez, forțele sale sociale progresiste, pe marii săi gînditori și cărturari.Consider că acordarea acestui titlu este o expresie a relațiilor prietenești tradiționale dintre România și Franța, dintre oamenii de știință și cultură ai celor două țări. Am ascultat considerentele pe care le-ați expus și care v-au condus la această hotărîre. Vă mulțumesc pentru tot ce ați spus aici cu acest prilej.Cred că, într-adevăr, se poate spune, cum pe drept cuvînt ați menționat dumneavoastră, că politica României socialiste, a Partidului Comunist Român s-a materializat și se materializează în mod minunat în crearea unei societăți în care poporul, omul să se bucure de toate cuceririle științei și culturii contemporane.Dumneavoastră v-ați referit la multe aspecte din viața și activitatea mea. Cred că nu îmi veți lua

în nume de rău dacă eu mă voi referi la problemele actuale ale dezvoltării României, la unele aspecte ale vieții internaționale contemporane.în anii socialismului, poporul român a parcurs un drum lung. Dumneavoastră știți că în istorie 30 de ani reprezintă foarte puțin, în decursul a 30 de ani însă, în țara noastră s-au produs transformări care înglobează cîteva etape istorice de evoluție socială. Am parcurs drumul de la o țară agrară, slab dezvoltată, Ia o țară cu o industrie dezvoltată, cu o agricultură socialistă. Din punct de vedere social, cu trei decenii în urmă aveam încă puternice rămășițe feudale ; noi caracterizam atunci orînduirea din România drept bur- ghezo-moșierească. Am lichidat complet feudalismul și am trecut apoi la lichidarea oricărei fdrme de asuprire a omului de către om. Am lichidat orice clasă asupritoare și am pus capăt dominației străine. Am asigurat transformarea treptată a întregii societăți, am edificat societatea socialistă, iar acum am trecut la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Altor popoare le-au trebuit sute de ani pentru a parcurge o serie de etape istorice. Noi am putut realiza aceste transformări revoluționare într-un timp relativ scurt, datorită faptului că am pornit în mod consecvent de la necesitatea așezării vieții întregului popor pe principii de egalitate, dreptate socială, bunăstare și fericire.Astăzi, industria românească produce de 30 de ori mai mult de- cît cu 25 de ani în urmă. Acum 30 de ani aveam încă un procent foarte mare de neștiutori de carte ; am lichidat de mult această situație, generalizînd învățămîntul de zer.e ani pentru întregul tineret Am

dezvoltat puternic învățămîntul liceal și universitar ; asigurăm pregătirea tuturor cadrelor în țară, pentru toate sectoarele, iar în școlile românești, îndeosebi în cele superioare, învață astăzi și peste 8 000 de tineri străini, îndeosebi din țările în curs de dezvoltare. Circa 6 000 de specialiști români acordă asistență tehnică sau lucrează în cadrul învățămîntului în asemenea țări.Am acordat o mare atenție dezvoltării științei, pornind de la principiul că făurirea societății socialiste și comuniste se poate realiza numai pe baza celor mai avansate cuceriri ale civilizației umane. Ne preocupăm continuu să asigurăm ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, considerînd că aceasta constituie țelul, esența politicii partidului nostru comunist, a socialismului însuși.Am realizat într-adevăr mult. Aceasta ne-a cerut eforturi susținute. Am avut multe greutăți de învins. Alocăm în continuare 33 la sută din venitul național pentru dezvoltare, conștienți că numai așa vom putea realiza principiile socialismului, vom ridica bunăstarea maselor și întări independența patriei. Fără îndoială, nu sîntem încă mulțumiți cu ceea ce am realizat. Știm că am fi putut lucra mal bine și poate, dacă am fi avut experiența de acum, am fi evitat u- nele greșeli în trecut. Cu toate a- cestea, avem satisfacția că am obținut succese remarcabile pe calea făuririi unei societăți noi, în care poporul este cu adevărat stăpîn pa destinele sale.Știu că în Franța, ca și în alte țări occidentale dezvoltate, se fae adesea comparații cu țările socialiste, inclusiv cu România, nu în-
(Continuare în pag. a V-a)
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OMUL-MUNCA -ETICA Șl ECHITA TEA SOCIALISTĂ A MARAMUREȘ,

Asistam la un seminar în cadrul Invățămîntului de partid într-o facultate. In spiritul temei abordate, dezbaterile erau axate pe relevarea necesității de a combate cu fermitate influențele ideologiei burgheze. Exemple interesante, argumente convingătoare. Și, totuși, la un moment dat a devenit evident caracterul unilateral al orientării discuției : critici la adresa spiritualismului și fideismului, fapte relevînd inconsistența teoriilor referitoare la așa-zisa „societate post- industrială" sau la „convergenta sistemelor sociale", după care erau relevate foarte just erorile și lacunele keynesismului și teoriilor tehnocratice. Si apoi. Iar. despre limitele neoraționa- lismului și existențialismului...Desigur, toate acestea constituie realmente cerințe ale luptei împotriva ideologiei burgheze. însă pe bună dreptate a Întrebat unul dintre participant! î „Oare numai în domeniul teoriei, al confruntării curentelor de idei, venim în contact cu ideologia străină ? La lucru și după lucru, pe stradă. în instituții, la piață. în tramvai nu ne ciocnim cu influente ale acesteia 7 In felul nostru de a glndi nu dăinuie nici un fel de reziduuri ale vechiului 7“Intervenție pe deplin îndreptățită, dat fiind că. potrivit unei prejudecăți încă răspindite, confruntările de păreri cu gînditori de peste hotare în problemele filozofiei și economiei politice, sociologiei și esteticii ar reprezenta singurul domeniu — un fel de „rezervație" — In care am mai avea prilejul să combatem ideologia burgheză.Comodă și liniștitoare, această Iluzie demobilizează, ridică în fața ochilor un văl prin care diverse moduri de gîndire șl comportare străine concepției noastre despre lume apar estompate, întîmplătoa- re, lipsite de semnificație. Credința naivă că, din moment ce la noi socialismul a învins, „nu mai avem probleme" cu ideologia burgheză are efecte practice nemijlocite. Un combatant care ajunge la concluzia că nu mai are nimic de combătut este tentat să depună armamentul la magazie.In lipsa unei viziuni integratoare, ■ unei concepții revoluționare științifice temeinic Însușite, nu e sesizat liantul comun al diferitelor manifestări dăunătoare — de la atl-

tudmea înapoiată fată de muncă, carierismul sau parazitismul cinic, răbufnirile unor concepții mistice, la ușurința în jocul de-a căsătoria sau în creșterea copiilor, pînâ la furt sau huliganism.Evoluția societății noastre spre socialismul multilateral dezvoltat, spre comunism se realizează deopotrivă pe planul vieții materiale, ca și ne planul vieții spirituale. Or, este de neconceput a înainta spre societatea comunistă _____în conștiințe germenii mentalităților retrograde. Mersul nostru înainte presupune ca o necesitate o- biectivă atît creșterea rapidă a forțelor de producție, cît Și dezvolta-
oăstrîndu-se

1punct de vedere cantitativ și calitativ. după cum impune combaterea mentalităților înapoiate, de însușire de la societate mai mult decît se cuvine, eliminarea manifestărilor sau reminiscențelor egoismului, a oricăror porniri hrăpărețe, de lăcomie și căpătuială.întreaga noastră nomică și socială afirmarea tot mai ____ _ _ ______turilor socialiste dintre membrii societății — puternică forță motrice a progresului. Sînt raporturi ce își găsesc multiple materializări, prin întrajutorarea tovărășească atît intre membrii aceluiași colectiv, cît și între diferite colective de mun-

dezvoltare eco- e stimulată de largă a rapor-

COMBATANT! ÎMPOTRIVA 
VECHILOR MENTALITĂȚI

rea conștiinței socialiste a maselor.Pe scurt, cîteva exemple. De pildă, se știe cit de vital-nece- sară este introducerea tehnicii noi, moderne ; dar aceasta îȘi dovedește eficienta numai dacă este însoțită de generalizarea atitudinii înaintate față de muncă — chiar și cu cele mai perfecționate utilaje nu se pot obține performanțele scontate dacă nu sînt eliminate orice manifestări de indolentă, indisciplină sau chiul.Dezvoltarea economiei noastre socialiste determină — și are ca scop — creșterea continuă a avuției sociale în vederea ridicării nivelului de bunăstare al Întregii societăți. Aceasta impune însă — concomitent cu politica de investiții, cu sporirea producției sociale — combaterea fermă a oricăror manifestări de risipă, de știrbire sau înstrăinare a avutului obștesc, a proprietății socialiste, proprietatea noastră, a tuturor.înfăptuim cea mai echitabilă formă de retribuire cunoscută oină acum în dezvoltarea societății —■ „de la fiecare după capacitate, fiecăruia după muncă", iar, pe măsura înaintării spre comunism, se vor crea condițiile înfăptuirii principiului „de la fiecare după capacitate, fiecăruia după nevoi". Aceasta presupune însă ca fiecare să muncească cu adevărat ne măsura capacității sale, fără nici un „rabat", să dea efectiv societății maximum din

că- — fie că este vorba de sprijinul acordat tinerilor în însușirea calificării profesionale sau de onorarea exemplară a obligațiilor contractuale dintre unitățile economice, ori de grija pentru satisfacerea cerințelor cetățenilor. Și. desigur. înrădăcinarea și generalizarea unor asemenea raporturi, proprii socialismului, impune combaterea intransigentă a oricăror manifestări ale individualismului. a tendințelor de a subordona interesele generale unor interese înguste, personale.Firește, supraaprecierea alarmistă a pericolului acestor influențe ar fi cu totul nejustificată. S-au dovedit zadarnice împiedica edificarea încă la începuturile clasele exploatatoare poziții dominante în ale vieții sociale. Cu absurd de Închipuit că astfel de influențe ar fi în măsură să abată poporul nostru de pe calea pe care și-a ales-o, azi cînd socialismul a biruit definitiv în toate domeniile vieții sociale, inclusiv în cel ideologic. Tot atît de greșit ar fi însă a subaprecia nocivitatea ideologiei burgheze, manifestînd pasivitate față de influențele ei. Tocmai de aceea, programul de educare comunistă adoptat de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, hotărî- rile Congreselor al IX-lea, al X-lea și al XI-lea. prevederile Codului

încercările de a noii orlnduirl acesteia, cînd mai dețineau diverse sfere atît este mai

etic accentuează imperativul desfășurării uhei ofensive continue împotriva oricăror forme de manifestare a vechiului în gîndire și comportare.Prețuit, pe drept cuvînt, ca una din marile noastre cuceriri revoluționare, triumful trainic, definitiv al ideologiei socialiste în România nu este și nu poate fi temei de autoliniștire și cu atît mai puțin de demobilizare. Transformarea conștiinței oamenilor. înlăturarea unor mentalități și concepții sedimentate în decursul dominației de veacuri a claselor exploatatoare constituie un proces istoric, de mare complexitate.In același timp, necesitatea obiectivă a extinderii relațiilor pe multipli planuri cu toate statele, fără deosebire de o- rînduire. favorizează inevitabil pătrunderea din afară a influentelor unor concepții retrograde. Partidul nostru respinge teza diversionistă potrivit căreia coexistenta pașnică între state ar presupune, totodată, coexistenta cu concepțiile burgheziei, renunțarea la lupta ideologică pentru promovarea materialismului dialectic și istoric. Dimpotrivă, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. „partidul va acorda Si în viitor toată atenția creșterii combativității ideologice împotriva concepțiilor retrograde, idealiste, mistice, a curentelor de idei nești- intifice care vin în contradicție cu progresul neîntrerupt al cunoașterii umane, promovării active a concepției marxist-Ieniniste. a idealurilor comuniste".Militant pentru rînduiri sociale, noului în toate nistul nu poate admite cu nici chip menținerea vechiului apartenența ționară a clasei muncitoare, din însăși aderarea la principiile mar- xism-leninismului, decurge obligația sa de a lupta fără preget împotriva oricăror influențe nocive asupra modului de gîndire al oamenilor. Consecvența cu care și-o Îndeplinește reprezintă unul din principalele „teste" de maturitate politică, de fermitate revoluționară.

făurirea noii o- pentru triumful domeniile, comu- unreminiscențelor în conștiințe. Din Însăși la avangarda revolu- muncitoare,

Tudor OLARU
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NOI UNITĂȚI ALE COOPERAȚIEI DE CONSUM

r

•• ..

'■■

Pentru a răspunde cît mai prompt cerințelor populației, în special din mediul rural, pentru mai buna
aprovizionare cu produse agroalimentare și industriale, cooperația de consum și-a extins și modernizat

rețeaua unităților sale de desfacere in toate județele țării. Au fost construite magazine și de tip prin care vînzare o de produse, de la cele de uz casnic și gospodăresc pînă la confecții, îmbrăcăminte și încălțăminte. articole electrotehnice, obiecte de folosință îndelungată. Numai în județul Maramureș, cooperația de consum a modernizat în acest an 56 de unități comerciale, de alimentație publică și prestări de servicii. Lucrările de modernizare efectuate la magazinele din Satulung, Fărcașa, Mă- năștur, Finteușu-Mare, Tîrgu-Lăpuș, Seini și altele au contribuit la sporirea volumului de marfă pus în vînzare. In fotografie : noul hotel din Tg. Lăpuș, unitate a cooperației de consum.

numeroase universale „supercoop", se pun în gamă largă

Cînd alcoolul
urcă pe schele...

Confesiune despre omenia comunistă DIALOG

FAPTUL

— întîmplarea aceea, care avea rt-mi atragă atitudinea reprobatoare a comuniștilor, a celorlalți tovarăși de muncă, s-a petrecut în urmă cu 2 ani. Dintr-o nimica toată. din niște înțepături pe care eu și A. S. ni le-am aruncat în glumă, ne-am încăierat într-0 pauză de masă, dîndu-ne în spectacol în fața întregului atelier. Ambii ne aflam în stare de ebrietate, fapt care nu scuza, ci, dimpotrivă, agrava purtarea noastră. Comuniștii din organizația de partid nr. 26, din care făceam parte, au votat în unanimitate pentru sancționarea noastră. Vot de blam cu avertisment. Noi, cei doi, ne-am angajat să co- reotăm comportamentul nostru. Măsura în care aveam să ne onorăm angajamentul aveau s-o certifice tot comuniștii din organizație, care, după un an, au ridicat sancțiunea lui A. S. In ce mă privește, s-a hotărît atunci să se amine ridicarea sancțiunii cu încă 6 luni. Am suferit profund pentru această „infrîn- gere", cum o socoteam eu. Mai tîr- ■ ziu mi-am dat seama însă că era un ajutor, un ajutor tovărășesc pe care mi-1 acordau comuniștii din organizația mea".După ce lăcătușul Petru Laza, din secția de utilaj minier a uzinei „Unio" din Satu-Mare. își isprăvi lștorisirea, secretarul organizației de partid, sudorul loan Ganea, de față la discuția noastră, se simți obligat să adauge :— A fost o hotărîre aspră, dar chibzuită. T‘ ...............................dea încă drept, nu pomenită, de abateri răsfrîngeau negativ asupra producției și a atmosferei din colectiv. Nu reușea să stea într-o echipă mai mult de cîtevq săptămîni. timp tn care găsea de fiecare dată cite „ceva" care nu-i era pe plac... Pretindea mereu că e... persecutat, nedreptățit. Sigur, sesiza și lipsuri reale din echipele respective. Dar fuga de neajunsuri nu era, la urma urmei, nedemnă pentru un comunist 7 Intr-o ședință a biroului organizației de bază am hotărît să acționăm mai energic, dar și cu mai mult tact pentru a-l ajuta. L-am chemat la o discuție tocmai cînd se pregătea să-și ia „valiza" spre altă echipă.

— La urma urmei, de ce vrei să pleci acum și din echipa lui Lup- șica ?— Pentru că lucrez la „lanțuri de transportoare" tn rind cu ăia necalificați și cu începătorii...— Dar tu, cind te-ai calificat In ’70 la locul de muncă, nu erai tot unul din „ăia" 7 Muncitorii calificați au fugit atunci de tine ori ți-au stat alături și ți-au pus cu răbdare meseria în mînă 7 Organizația de partid îți cere, ca unui comunist, să-ți pui acum, la rîndul tău, experiența profesională în sprijinul celor necalificați din echipa lui Lupșica. Să le transmiți, la rîndul tău. ștafeta meseriei. Ar fi chiar o mare mîndrie pentru tine.Cei cîțiva comuniști din biroul organizației nr. 26 găsiseră, cum aveau să descopere mai tirziu, cheia pentru sipetul in care dormita ferecat fondul sufletesc de aur al a- cestui om. L-au pus, dintr-odatâ, față in față cu el însuși, l-au făcut, dintr-odată. răspunzător direct nen-

tru dai cei . _____ , _lr-au trecut In clipa aceea sudorile. Simțea, desigur, întreaga importanță a clipei. Poate că ar fi preferat să rămînă mai departe răspunzător doar pentru sine... Nu se putea. Era o sarcină de partid. încredințată direct.
★Au trecut mai multe luni de cînd lui Laza i sjg ridicat sancțiunea de partid, Ia cererea lui, dar mai ales la dorința comuniștilor din organizația de partid. Toți spun, de atunci, ori de cîte ori vine vorba de Petru Laza : „E un muncitor bun. exemplar. un comunist. Un om ajuns Ia maturitate".E o maturitate pe care și-a dobîn- dit-o cu ajutorul comuniștilor, care au pus „la bătaie", pentru aceasta, spiritul lor activ, exigent și, în același timp, omenia lor.

Octav GRUMEZA

destinul profesional și deci goal altora. După cum istorisesc care au fost de fată, pe Laza CU CITITORII

E1 a continuat însă să ne multă bătaie de cap. E cu fapte grave ca cea ci pentru o sumedenie i „mărunte" dar care se

• ÎL RECUNOAȘTEȚI ? Un locuitor din comuna Bălilești, județul Argeș, tie desCfle astfel portretul unul consătean al său : „E un om în toată firea, voinic, gras, ti- năr, dar leneș afară din socoteală, trăiește din munca familiei, ca un trîntore in stupul cu albine. Are trei copii, în curînd se vor face mari, dar dumnealui știe atît, că trebuie să mănînce bine, să bea pînă nu mai știe cum se numește, să fumeze, să șadă, să doarmă, din cauză că are o soție harnică, ce muncește la C.A.P. și-i aduce lui, la nas, de toate. -Mănîncă. 3*upu- le, de-a gata». A încercat fel de fel de meserii, dar nici una nu i-a fost pe plac. A fost angajat la I. F. Stîlpeni, n-a stat sub pretext că ridică prea greu și-l dor oasele ; a fost conductor de cai la C.A.P., pesemne că se plictisea prea tare plimbîndu-se toată ziua tn căruță ; Ia I.A.P. Colibași n-a stat din cauză că erau trei schimburi și dumnealui nu putea să-și piardă somnul ; a intrat cioban la oRe cooperativei, dar nu i-a convenit din cauză că la munte vara mai și plouă... întotdeauna s-a gindit numai la persoana lui".Ii întrebăm pe locuitorii comunei : recunoașteți acest personaj 7 Dacă da — să ne scrieți. Iar dacă se vor mulțumi doar să-1 ajute să-și înțeleagă îndatoririle sale morale și cetățenești, vom considera rîndurile de față cu mare folos publicate.
• O SECUNDA. Gțieorghe Petrescu — Suceava ; Poate ne scrieți ceva din viața școlii, despre educație. Mircea Tomiță — Bacău : Direcția regională C.F.R. Iași ne-a transmis lunga listă a celor sancționați și apreciem severitatea măsurilor. Față de gravitatea aspectelor descrise în articolele noastre despre coletele rătăcite, e bine ca fiecare membru al colectivului dv. să-și facă un serios proces de conștiință.

Indisciplina, nerespectarea normelor de protecție constituie cauza cea mai frecventă a accidentelor de muncă — ne-au afirmat, cu ocazia unei recente anchete, conducători de unități economice, ingineri, cieni, maiștri, muncitori, accidentate sau aflate în celor accidentați, lucrători meniul protecției muncii. 1 unități de construcții din — unde ți a mai gravă a indisciplinei, cu consecințele cele mai nefaste, o reprezintă nerespectarea interdicției de a se consuma băiituri alcoolice în timpul lucrului, de a se veni în stare de ebrietate la locul de muncă....Sîntem în Capitală, pe șantierul blocului A-ll din str. Izvorul Oltului, Berceni. Schimbul doi. O formație de lucru cu șase oameni lucrează la betonările de monolitizare la etajul V. Este zi de leafă. In jurul orei 15 s-au făcut plățile. Doi muncitori se duc la „Alimentara" de după colț. Cumpără un litru de rachiu și unul de țuică. Puran noscut băutor lagiu, toți iau cite o gură de rachiu, iar,el restul. Colegul său Diaco- nu golește pe trei sferturi sticla cu continuă numai. tizat, maistrul își dă seama tuației. ză la stația se mai trimită beton, urcă spre locul de muncă. Dar la etajul al II-lea îl găsește pe Diaconu într-un lac de singe. Alături de el, Puran. în timp ce unii dau primul ajutor, maistrul cheamă „Salvarea", miliția și conducerea șantierului. Accidentatul nu apucă1 bine să fie urcat în mașina „Salvării" că Puran, biciuit de fumurile etilice, se dezlănțuie, începe să arunce cu pietre, ultragiază milițianul. în aceeași zi, cîteva ore mai tirziu, Diaconu moare la spital.Tragicul eveniment — ne spune ing. Nicolae Georgescu, directorul I.C.M.-l — a fost discutat și prelucrat imediat cu toate brigăzile de pe șantierele întreprinderii.Cazul prezentat este ieșit din co-, mun. Beția nu este un fenomen răspîndit. Dar — ne avertizează șeful echipei de zidari, Nițu Marin, care e și locțiitor al secretarului comitetului de partid — ea se extinde mai ales în rîndul. tinerilor constructori, care cîștigă bine (în jur de 2 700— 3 000 lei pe lună) și stau la cămine.Cum s-ar putea acționa pentru dispariția cazurilor de acest fel 7 Sintetizînd sugestiile pe care ni le-au făcut interlocutorii noștri, putem arăta că numai prin intoleranță. Or, în multe din aceste situații exigența conducătorilor formațiunilor de lucru, a colectivului respectiv, este foarte scăzută. în multe cazuri nu se aplică celor vinovați nici sancțiuni materiale, nici morale (se supără și pleacă și nu găsim așa de ușor constructori — ne-au spus mai multi responsabili de șantiere).Toleranța față de abateri grave face ca In multe cazuri nici normele elementare de protecție să nu mai fie respectate. Vîntul a răsturnat un cofraj plan peste un muncitor care se adăpostea alături, acci- dentîndu-I grav — ne relata maistrul Haralamb Gănescu, subliniind

, tehni- persoane preajma din do- în cîteva Capitală am întreprins investiga- 
ni s-a relatat că forma cea

PoftițiMarin, aici și scanda-

erau

trei

de cuca

...Rîmnicu-Vîlcea. Să intrăm dis-de-dimineață In orașul de pe malul Oltului și să-1 privim altfel. Dincolo de pitorescul lui. Ca pe un oraș în care în fiecare dimineață răsună mai întîi deșteptătoarele. Știm că o mare parte din matinalii grăbiți sînt aici, la Rîmnicu-Vîlcea, tineri. Ei dau acele medii de vîrstă foarte tinere colectivelor în care lucrează : 25, 24, 23 de ani... Sînt cu toții peste 16 000. Uteciști și neuteciștb Harnici — 2 600 sînt fruntași — evidențiați lună de lună — în producție. A- proape 3 500 sînt încadrați In muncă în ultimul an : absolvenți ai diverselor forme de școlarizare și calificare.Pentru aceștia sună dimineața miile de deșteptătoare ale muncii. Unii, deși au puțini ani de producție datorită vîrstei, și-au înscris deja numele pe brevete de inovații. Pe alții ii prinde seara în bănci : la liceul seral, la școala de maiștri ori la cea de sub- ingineri.Dar, în acest mare și cotidian tablou al muncii am întîlnit din păcate și um- ^bre. In timp ce viguroasele

ale tinereții har-eșaloanenice și responsabile dau zor la treabă și sînt mindre de ceea ce fap, unii — puțini, ce-i drept — se îndeletnicesc cu... șederea. Cine sînt, cum își justifică irosirea timpului ? Ajunge să vă prezentăm doar cîteva e- xemple.— De cind nu mai lucrezi 7- Păi... ani.— Și nu drezi ? Ai calificat...— O, nu încadra cu la ceva, așa. mai fără eforturi... De exemplu — încasator de teren (Nicolae Marinescu. str. Oituzului).

de vreo cîțivavrei să te incași meserie, eștiIntr-asta ! M-aș dragă inimă, dar
Fragmente din convorbirea cu Ion Nedelcu, 22 de ani. blocul C 13. cartierul Ostroverți :— Te-ai încadrat undeva 7— Sigur. Lucrez la uzina de utilaj chimic. ■—■ Precis 7— Precis !A doua zi :— Spuneai aseară că lucrezi.— Așa e. Am... lucrat. Trebuie să caut iar ceva...

In perpetuă așteptare a unui post cît mai „ceva" se află de mai multă vreme și Cornelia Ungureanu. Postul ideal 1— Nu-i place să muncească, ăsta e motivul motivelor, spune de la bun
găsească drumul demn al muncii utile 7Nu spunem nici o noutate. Lucrurile nu se rezolvă de la sine întotdeauna. In viață se ivesc și praguri mul trebuie să Ie treacă.pe care o-

afirmare prin muncă îl regăsim în situația acelora care, ajunși la vîrsta opțiunii, nu știu încotro să se îndrepte. Fiindcă, la vremea potrivită, acasă, în familie n-au fost deprinși să iubească munca, n-au fost
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corespondenților

DIVERS
Vînătorul 
și rățoiulCa șef al Ocolului silvii Tășnad (Satu-Mare), A.V. poate să nu fie și vînător. „i — spunea o dată, în glumă, un alt vînător — dar pînă nu împușcă și un rățoi sălbatic... Că rățoiul ăsta zboară singurel, nu ca rațele în cîrduri, să ochești una și să cadă două". Nu mică i-a fost bucuria lui A.V. cînd, deunăzi, dințr-o singură apăsare pe trăgaci a doborît un rățoi de toată frumusețea. I-a legat picioarele cu o împletitură de iarbă, și l-a așezat jos. Dar peste cîteva clipe cînd s-a uitat, la picioarele lui, n-a mai zărit nici urmă de rățoi. Pur și simplu, dispăruse. Cînd s-a dumirit el, l-a văzut înotînd voinicește pe luciul lacului, departe. Explicația : rățoiul fusese numai amețit, iar nu țintit. La cea de-a doua detunătură, s-a trezit și a luat-o la sănătoasa. Și iar i-a venit în minte gluma : „O fi el vînător, dar pînă nu împușcă și un rățoi sălbatic...".
Falsul ofițer

9

Pe raza comunei Oncești, ju
dețul Bacău, șoferul de pe auto
cisterna 31-BC-818 a fost oprit 
de un călător ;

— Nu sînt călător. Sint ofițe
rul de miliție Viorel Carp, s-a 
prezentat el. Actele mașinii, vă 
rog.

Șoferul a scos actele mașinii și i le-a dat. După ce s-a uitat 
la ele și pe o parte și pe cea
laltă, „ofițerul" a urcat in cabi
na mașinii și i-a spus șoferu
lui să-l ducă in cea mai mare 
viteză la Bacău.

— Sint intr-o misiune urgen
tă I Uite, consemnez acest lu
cru și in foaia de parcurs a 
mașinii.

Pe drum, autocisterna a fost 
oprită de un echipaj al mili
ției, aflat intr-un control obiș
nuit. Si astfel Viorel Carp din 
satul Tarnița, care voia să ajun
gă mai repede la oraș, a ajuns 
la miliție.

din . nu ,O fi

neatenția victimei. Dar unde cei care trebuiau să vegheze ca toate cofrajele să fie bine ancorate 7Se știe că purtarea căștii de protecție e obligatorie pe șantier.Iată relatarea unui om pățit care a avut totuși noroc.— Casca ml-a fost spartă înlocuri — ne spune David Dumitra- che, un munte de om — dar capul mi-a rămas întreg. împreună cu colegul meu de lucru, pe care-1 ajutam, ne-am apucat să desfacem un cofraj îricepînd cu scoaterea unor pene, care trebuiau lăsate la urmă. Ziceam să așa merge mai iute. Nici n-am băgat de seamă cînd s-a prăvălit peste noi.în toate cazurile, cel accidentați au încălcat normele elementare de protecția muncii. Totuși, oamenii nu lucrează de capul lor, in pustiu, ci în colective bine Închegate. Dacă unul e uituc, neglijent sau de-a dreptul iresponsabil, unde e omul care, fără a fi „șef", să-l ferească de pericol 7 In acest sens, unele forme instituționali- zate de protecția muncii ar trebui adoptate mai bine la specificul construcțiilor. Există, spre exemplu, compartimente ajutătoare de protecția muncii pe întreprinderi, care au și 2—3 angajați ; aceștia ar trebui insă să nu stea în birou, ci să stea permanent pe șantiere, acolo unde pot avea loc accidentele 1 De asemenea, in cadrul organizării sindicale există și funcția de inspector obștesc pentru protecția muncii In cadrul fiecărei grupe sindicale. Dar ceea ce este bun în atelierele fabricilor unde se lucrează grupat, nu mai este valabil pe șantier, unde se lucrează în formațiuni mai mici decît o grupă sindicală, în schimburi și în locuri diferite. Deci, practic se simte nevoia ca un astfel de inspector obștesc să devină o prezență reală, activă în fiecare din aceste formațiuni, să devină „omul de lingă tine" care cunoaște normele de protecția muncii, nu tolerează vreo abatere de la ele și colaborează permanent cu specialistul pentru problemele de protecția muncii.La centrala de construcții montaj se cheltuiește- mult pentru protecția muncii. Oamenii primesc echipament de protecție și de lucru, se iau măsuri de securitate a muncii. De cîteva luni de zile compartimentul auxiliar de specialitate dispune și de un cabinet mobil de protecția muncii — înzestrat cu filmotecă, a- parate de proiecție, de filmat și fotografiat. punct de radioficare și instalație de testare a cunoștințelor, care desfășoară o utilă propagandă la punctele de lucru. Dar numai în București sînt peste 80 000 de muncitori constructori risipiți tn zeci și zeci de puncte. Ceea ce înseamnă că este nevoie de o preocupare mai insistentă pentru protecția muncii, mai ales acolo, pe șantier. Traducerea în fapt a unor sugestii rezultate din analiza situației la fața locului ar contribui la cultivarea mai puternică a unor deprinderi de respectare a normelor de protecție, de intoleranță față de actele de indisciplină.

„de alături" să-l avertizeze,
PE TEME la

DE PROTECȚIA MUNCII

țuică. Lucrul îl trei inși. Aver- de schimb Blidea de gravitatea si- Oprește lucrul, telefonea- de betoane să nu

Al. PLAIEȘU

lea muncii utile, singura în măsură să le asigure punerea tn valoare a aptitudinilor lor, singurul drum de viată care oferă satisfacții statornice.Sigur, puțini, foarte puțini sînt cei care se împot-
Praguri la poarte demnității

început lucrurilor mama ei.Intr-adevăr, ce ză ar pentru N-are primit lor de N-a onorat nici una. tot acasă și trăiește... pensia mamei.

pe numealtă scu- Cornelia irosită 7 decît 21 de ani. A de la oficiul forțe- muncă 12 repartiții.Stă din
putea găsi vremea

tre-Ce se face și ce mai buie făcut pentru a ușura celui aflat la început de drum în viață depășirea u- nor dificultăți, pentru a-l ajuta pe fiecare tînăr să-și

Și modul cum Ie trece a- rată în primul rind cit de temeinică îi este educația, tn ce măsură este pentru a înțelege marea, oriunde și domeniu. înseamnă muncă.De aceea, se cuvine să ne întrebăm : ies întotdeauna tinerii în fața vieții pregătiți să înțeleagă că munca, activitatea utilă constituie, la urma urmei, însăși cheia reușitei în viață 7 Din păcate, răspunsul nu este întotdeauna cel pe care-1 dorim. Un prim impediment in drumul spre integrare și

pregătit că afir- în orice mai ales
lnvățați să cunoască satisfacția și demnitatea celui care îndeplinește o anumită activitate folositoare lui celorlalți. Fiindcă nici anii de școală n-au și în fost ajutați să înțeleagă încotro este cel mai bine să-și îndrepte pașii. Și din nou stăruim asupra unui lucru de o deosebită importanță : „dificultățile" integrării în fața cărora capotează unii tineri se datoresi? și faptului că organizația U.T.C. nu izbutește totdeauna să-i pregătească pe toți membri) săi astfel încît să fie singuri in stare să aleagă ca-

molesc. Dar si pentru cîș- tigarea acestora merită să stăruim. Pentru unii, pragul de care aminteam îl constituie și altceva : influentele nefaste, proastele sfaturi primite în familie ori aiurea. Sfaturi care conduc la veșnice și sterile căutări. După posturi „u- șoare", după îndeletniciri neapărat „de birou"... Și așa mai departe. Dintr-odată. tînărul in care prindea să se înfiripe dorința de a fi și el asemenea colegilor săi de generație, învățînd o meserie, se trezește asaltat de sfaturi și apostrofări.

„Ce. altceva „Tocmai tu, clase 7“ Sau care ai făcut jungi muncitor în fabrică?!" Este zona cea mai întinsă în privința influențelor nocive și în care se ivește cel mai des dezorientarea. Sfătuit prost dințr-o parte, luat „de sus" de către un „filozof" cu pretenții de a- totștiutor, tînărul prinde să ezite. Tocmai cînd avea mai multă nevoie să-i fie susținute, întărite convingerile sănătoase căpătate în școală se trezește singur. Se clatină și se desprinde de ceilalți, de cei multi, porniți pe drum, siguri. Iar ce n-au putut, n-au știut să facă Ia vreme părinții, rudele, dascălii din anii de școală și chiar prietenii, se cere mai tirziu societății, organizației de tineret să facă. Și de multe ori — așa cum am constatat în destule cazuri și cu prilejul investigațiilor noastre în municipiul Rm. Vilcea — reușesc să îndrepte drumurile greșite, și orientarea rilor spre muncă se dește salutară. Dar să se ajungă aici 7

n-ai găsit 7" care ai zece „tocmai tu, liceul, să a-

tine- dove- de ce

Paznicul 
păzitîn loc să stea de veghepostul său, paznicul Gheorghe Tălpășin, de la I.A.S. Gîrla Mare (Mehedinți), a plecat să tragă o dușcă la bufetul din comună. A tras una, două, nouă... Pină a uitat că lăsase de izbeliște saivanele de oi pe care le avea în grijă. între timp, iscîn- du-se o furtună, la instalația e- lectrică de la unul din saivane s-a produs un scurt-circuit, apoi un incendiu și cîteva zeci de oi s-au prăpădit. Acum, paznicul se află sub pază. Instanța l-a condamnat la doi ani și luni închisoare, plus plata cinci oilor.
Sub cheie

De cind 
tractul de 
țe repetate și nejustificate 
la serviciu, a trecut mai 
de un an de zile. In 
timp, Aurel Istrătescu 
șov (str. Crișan 52) a 
retribuția soției. Deși 
se angajeze imediat, deși i s-au 
făcut oferte la diferite între
prinderi, lui A.I. nu-i mai era 
glndul la muncă cinstită. Deu
năzi, făcînd rost de o cheie po
trivită, a pătruns in locuința 
cumnatului său, pentru a-și fa
ce rost de niscai bani. Văzin- 
du-l, vecinii au anunțat miliția. 
Și nu s-ar putea spune că A.l. 
n-a găsit ceea ce căuta. Pen
tru 8 luni de zile de acum în
colo va sta și el sub cheie.

con-i s-a desfăcut 
muncă, pentru absen- 

de 
bine 

tot acest 
din Bra- 
trăit din 
putea să

Un refuz cu...

Se ivesc uneori și alte stări de lucruri care duc pe unii Ia impas. Este vorba de cel care a făcut deja a- legerea, dar i se pare că n-a ales tocmai ceea ce i se potrivea mai mult aptitudinilor și înclinațiilor sale. In dorința lor sinceră de a îmbrățișa o meserie care să le placă și să li se potrivească. tinerii trebuie ajutați. Evident, făcînd distincțiile cuvenite intre unii care optează, doar pentru... mofturi și cei animați de intenția limpede de a munci și caută s-o facă într-o meserie pe care, odată a- leasă, s-o practice cu pasiune.Cum sînt ajutați, concret, tinerii din Rm. Vilcea să se califice, să se încadreze în muncă, să învingă dificultățile de început, din dimineața intrării într-o profesie sau alta 7 Pe care poartă a vieții sînt ei Îndrumați să intre ? Despre toate acestea vom relata în- tr-unul din numerele viitoare ale ziarului.

sase luni» Prin hotărîre judecătorească, Damian Gavril din Cluj-Napoca a fost obligat să plătească fiicei sale o pensie alimentară de lei pe Jună. Au trecut doi de zile de atunci, și D.G. plătit nici un ban.— Nu plătesc nici mort șpunea el. Am eu metoda mea...„Metoda" lui : a renunțat la un serviciu stabil și a început să lucreze azi aici, mîine în altă parte, spre a i se pierde urma. Pină la urmă, tot i s-a dat de... urmă. De data aceasta^ prin sentința nr. 1087, instanța i-a asigurat un loc stabil pentru 6 luni...

300 ani 
n-a

Pe un traseu
ocolitorRugat de cîțiva prieteni să le 
transporte niște tablă la Codlea, 
Nicolae Tăbăroiu, șofer pe auto
camionul 21-BV-726 de la l.T.A. 
Brașov, pentru a evita controlul 
organelor de miliție, a mers pe 
un traseu ocolitor. Ajunși la 
Hălchiu, au făcut o „escală" la 
restaurant. Aici l-au cunoscut 
pe un oarecare Aurel Antim, 
care s-a oferit să conducă el 
autocamionul mai departe. După 
numai doi kilometri l-a izbit 
intr-un stilp de telegraf și mo
torul a luat foc. Cine este Au- ' 
rel Antim, căruia Tăbăroiu i-a 
încredințat camionul ? Aurel 
Antim era un individ fără ocu
pație. Acum se ocupă miliția de 
amindoi.

Dinu POPESCU
Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii" \

Rubrică redactată de 
Petre POPA 
cu sprijinul < 
„Scînteii"
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Pe cimp mai sint furaje,
in depozite

mai sint locuri goale IAnul acesta, în majoritatea unităților agricole s-au asigurat cantități mai mari de furaje, ceea ce oferă premise favorabile sporirii producției de carne și lapte. Cooperativele agricole au însilozate acum cu aproape două milioane tone mai multe furaje decît la aceeași dată din anul trecut. Totuși, pe cîmp există încă milioane de tone de furaje grosiere, mai ales coceni. în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. se precizează că nu se folosesc In mod corespunzător nici 50 la sută din furajele grosiere. Or, cocenii, care au cea mai mare pondere în totalul nutrețurilor grosiere, conțin între 30—40 la sută din valoarea nutritivă 
a întregii plante de porumb. Rezultă că la suprafața de porumb cultivată tn țara noastră, cocenii reprezintă o mare resursă furajeră care, pretutindeni, trebuie prețuită și gospodărită așa cum se cuvine. Cu atît mat mult cu cît conținutul nutritiv al cocenilor nu rămine același, ci scade cu fiecare zi de întîrziere a transportului și depozitării lor. degradîn- du-se sub influența ploilor. Iată argumente convingătoare în favoarea măsurilor pentru strîngerea și însilozarea sau depozitarea cocenilor, a ce- . lorlalte furaje existente în cîmp. Ce măsuri se iau și trebuie luate, tn continuare, pentru ca toate resursele de nutreț — coceni, frunze și colete de sfeclă, otavă, resturi legumicole șl altele — să fie strînse și depozitate gospodărește 7în toate județele și tn toate unitățile agricole care au încheiat recoltarea știuleților, forțele și mijloacele de transport disponibile trebuie concentrate la transportul cocenilor. In- trucît în județele situate în zonele mari cultivatoare de porumb — Ialomița, Brăila, Constanța, Dolj, Timiș, Arad și altele — cocenii existenți în cîmp însumează cantități de ordinul a 400—500 mii tone In fiecare județ, iar in unele din acestea și mai mult, este firesc să nu se considere recoltatul încheiat pînă cînd nu se termină transportul și depozitarea acestei importante surse de hrană pentru animale. în județul Mehedinți s-a transportat lîngă ferme sau la marginea tarlalelor peste 90 la sută din cantitatea totală de coceni. în cooperativele agricole din Recea, Salcia și Gemeni, cocenii au fost depozitați în întregime. La Salcia, Oprișor, Cujmir . și Gîrla Mare, cocenii se însilozează în amestec cu alte furaje sau sînt stropiți cu saramură pentru a putea fi bine păstrați și folosiți în totalitate tn hrana animalelor. Se poate spune că aceste unități care au umplut silozurile vor să le aibă și mai pline, să asigure furaje însilozate suficiente pînă în luna septembrie din ■nul viitor și să creeze rezerve de

nutreț. în unele cooperative agricole, după ce s-a pierdut un timp prețios la strîngerea furajelor, se lucrează totuși încet, iar mijloacele mecanice nu se folosesc la întreaga capacitate. Cooperativa din Stîngă- ceaua, de pildă, nu a lnsilozat nicî jumătate din cele 1 660 tone furaje planificate, iar lucrările sînt tn continuare tergiversate. Evident, In a- ceste situații este nevoie de un sprijin eficient din partea comandamentului județean pentru redistribuirea operativă a utilajelor mecanice și organizarea întrajutorării între unități.Strîngerea și valorificarea superioară a tuturor resurselor de nutrețuri este o sarcină actuală nu numai în zonele mari cultivatoare de porumb din sudul și vestul țării, d în toate județele. Bine se procedează în județul Suceava, unde continuă însilo- zarea furajelor — coceni în amestec cu frunze și colete de sfeclă și cu tăiței de la fabricile de zahăr. Acolo unde lipsesc aceste ultime resurse, cocenii sînt stropiți cu saramură pentru optimizarea umidității și conservarea lor în bune condiții. în cooperativele agricole din cadrul consiliilor intercooperatiste Zvoriștea. Salcia și Bosancl s-au format echipe de mecanizatori și cooperatori pentru a folosi mal deplin capacitatea mijloacelor mecanice și de transport. La complexul de Ingrășare a taurinelor de la Rădăuți se folosesc importante surse de proteină ; gunoi provenit de la fermele de păsări din Ițcani și Burdujeni. Ciocălăii de porumb din producția unităților agricole din județ vor fi măcinați și utilizați în hrana animalelor. Alte 25 000 tone de clocălăl de porumb vor fi procu-

raț! din județele Ialomița, Brăila, Timiș etc.Este necesar să fie Intensificată însilozarea furajelor in zonele unde fînul și nutrețurile suculente asigură hrana de bază a animalelor. In județele Sălaj, Harghita, Sibiu, Hunedoara, Mureș ș.a. trebuie extinsă experiența unităților care pun în silozuri resurse variate de nutrețuri. Cooperativele agricole din cadrul consiliului intercooperatist Jibou, județul Sălaj, au deschis veritabile „șantiere" de insilozare. Cooperatorii din Someș- Odorhei, de pildă, au însilozat 7 000 tone nutrețuri. Dar, în alte unități, etringerea furajelor întîrzie, iar cocenii încep să se degradeze în cîmp. Cooperativa din Aghireș, de pildă, a însilozat numai 600 tone furaje — de trei ori mal puțin decît cantitatea necesară. La această unitate sînt multe furaje în cîmp, dar prea puține în silozuri și fînare. De asemenea, cooperativele Poiana Blenchii, Ruginoa- sa ș.a. au zeci de căpițe de fin netransportate de pe finețe. Chiar dacă nu este vorba de cantități foarte mari pe ansamblul județului Sălaj, ele reprezintă mult pentru unitățile agricole respective. Iată o problemă care se cere soluționată operativ, cu exigență și responsabilitate de către organizațiile de partid, de conducerile unităților agricole.Strîngerea neîntîrziată a furajelor, transportul operativ, însilozarea unor cantități cit mai mari de nutrețuri, depozitarea lor cu grijă, gospodărește, spre a se preveni orice risipă, sînt sarcini de cea mai mare însemnătate de care depind asigurarea hranei animalelor și sporirea producției de carne și lapte.
C. BORDEIANU

L

Au încheiat

JUDEȚUL ILFOVILFOV (Corespondentul „Scin- teii". Alexandru Brad). — Oamenii muncii din agricultura județului Ilfov au terminat ieri — joi. 23 octombrie — recoltatul porumbului de pe cele 34 800 hectare cultivate în întreprinderile agricole de stat și 141 200 ha în cooperativele agricole de producție. într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se arată că acest succes se datorează muncii pline de abnegație a muncitorilor. mecanizatorilor și țăranilor cooperatori care, mobilizați de organizațiile de partid, au acționat cu hotărîre pentru a transpune în viață măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la buna organizare și desfășurare a lucrărilor agricole din această toamnă. Sîntem, totodată, hotărîți să acționăm cu energie, cu pricepere și răspundere comunistă pentru a da viață sarcinilor și indicațiilor trasate de dumneavoastră la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. pentru buna/ aprovizionare a populației în perioada toamnă-iarnă. în acest scop am luat măsuți pentru a livra la fondul de stat importante cantități de porumb. legume, carne, lapte și alte produse agroalimentare.
JUDEȚUL TULCEATULCEA. ■ (Corespondentul „Scînteii". Vasile Nicolae). — Unitățile agricole de stat și cooperatiste din județul Tulcea au raportat încheierea recoltării porumbului pe toate cele 62 650 ha ocupate cu această cultură. Ca urmare, s-a intensificat transportul porumbului la bazele de recepție. Sînt mult avansate sau au încheiat această lucrare cooperativele agricole din Greci, Stejarul, Ceamurlia de Jos, Lunca, 6 Martie și Luncavița. în județ se însămînțează acum ultimele hectare cu griu.

în curtea de lîngd casd, sâteanul Vasile Ion din comuna Balta Doamneî 
și-a amena|at un solar. Dupâ ce a strîns recolta de roșii, a plantat varzâ 

de toamnă șl diferite verdețuri

DOUĂ CULTURI DE
La recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., subliniind că o bună parte din legume poate să le realizeze populația, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Avem o experiență bună în Prahova, unde într-un șir de comune s-au făcut în curți solarii. Și în Oltenia sint citeva asemenea comune. Să generalizăm această experiență ! Să-i ajutăm și pe cetățeni să facă două culturi. Sînt foarte avantajoase solariile mici, in curte, unde vintul nu produce stricăciuni. Țăranii, chiar și muncitorii care locuiesc la sate, le pot ingriji foarte bine".îndemnul secretarului general al partidului de a «e utiliza rațional loturile deținute de populație,

In curt
FIECĂRUI

SĂTEAN
LEGUME

cultlvîndu-le In special eu legume, pornește de la necesitatea de a se folosi cit mai bine pămintul care — indiferent de forma de proprietate — trebuie bine lucrat, astfel încît să se satisfacă în cit mai bune condiții necesitățile de produse agroali- mentare ale poporului. Oricine deține în proprietate sau în folosință o suprafață agricolă cît de mică trebuie s-o cultive, pentru că pe această cale își sporește veniturile și, totodată, contribuie la îmbunătățirea aprovizionării generale a populației. O experiență valoroasă în acest domeniu au dobîndit cooperatorii și, în general, locuitorii din comuna Balta Doamnei, județul Prahova.

AN!

întreprinderea de pompe „Aversa” din Capitală: se fac pregătiri pentru 
monta|ul final al unul utilai de mare capacitate productivăFoto : E. Dichlseana

întreprinderea de accesorii metalice pentru turisme din Oradea obține în general bune realizări în activitatea economică ; în secțiile de fabricație se lucrează cu hărnicie, cu spirit de inițiativă pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de producție, pentru sporirea prin auto- utilare a zestrei tehnice a întreprinderii. Ancheta noastră în această întreprindere a urmărit însă un domeniu în care rezultatele nu sînt pe măsura cerințelor : este vorba de gospodărirea resurselor energetice. Concret, în nouă luni, din acest an s-au folosit suplimentar 1 420 MWh energie electrică, cu aproape 25 la sută mai mult decît era necesar potrivit normelor aprobate. Este o situație cu atît mai greu de admis cu cit, așa după cum se știe, folosirea rațională, cu simț gospodăresc a e- nergiei este, deopotrivă, o necesitate economică de cea mai mare actualitate și o obligație precis stabilită prin lege. Care sînt cauzele depășirii consumurilor normate de energie e- lectrică 7Consumurile energetice suplimentare se localizează, în principal, la turnătoria de metale neferoase. Și aceasta, pentru că. topirea metalelor și aliajelor de metal nu se realizează în cuptoarele cu inducție instalate aici, ci în cuptoarele de menținere a temperaturii, cu un consum energetic cu 50 la sută mai mare ; de asemenea, se mai folosesc cuptoare cu flacără care, fiind depășite din punct de vedere tehnic, au randamente e- nergetice scăzute.— Cantitățile de metale neferoase pe care le turnăm sînt prea mici pentru a justifica utilizarea cuptoarelor de inducție — încearcă să explice tovarășul Constantin Bungău, inginerul șef al întreprinderii. Bună-

oară, capacitatea unui cuptor de Inducție este de circa 20 tone pe zi, în vreme ce noi consumăm zilnic cel mult o tonă de siluminiu. Practic, nu se folosește la ora actuală decit cel mult 30 la sută din capacitatea turnătoriei.— După cum am văzut, fn secție nu sînt utilizate decît cîteva din modernele mașini de turnare sub presiune pe care le aveți în dotare. Am

La Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava

Prin perfecționări tehnologice — 
economii de material lemnosîn ultimii ani. la Combinatul de celuloză șl hirtie din Suceava au fost realizate, prin au- todotare, numeroase agregate și instalații menite să concure la îmbunătățirea procesului de fabricație și, implicit, la reducerea consumului de materie primă lemnoasă. Aici au intrat în funcțiune, între altele, două instalații de prerafinare, care contribuie Ia realizarea unei economii anuale de material lemnos de 10 000 m.c. în același scop. Îmbunătățiri substanțiale au fost aduse In procesul de funcționă

re a stației de epurare fizico- mecanică a apelor reziduale unde, prin instalația de recuperare, se reintroduc anual în circuitul tehnologic productiv 1 000 tone de fibră lemnoasă.Modernizarea circuitului de prelucrare a maculaturii, îmbunătățirile aduse fluxului tehnologic pentru fabricarea hîrtiei albastre și, odată cu acestea, diminuarea pierderilor prin deșeuri — iată alte realizări importante ale colectivului de muncă de aici. (Gheorghe Parascan).

Cine vizitează în aceste zile de toamnă comuna va rămîne plăcut impresionat de faptul că, în curtea celor mai mulți locuitori, pămîntul este cultivat în totalitate, în- cepînd de la gard pînă a- proape de casă. Peste tot — varză, foarte multă varză. Deasupra straturilor se ridică scheletul solariilor. Spunem scheletul intrucît au rămas doar șipcile din lemn, folia de polietilenă fiind adunată astă-vară după ce s-a încheiat recoltarea roșiilor. Asa se procedează de cîtiva ani la Balta Doamnei. Primăvara, țăranii amenajează în curți «olarii. în care plantează roșii. După ce string recolta plantează varză de toamnă. Prin urmare, pe același teren se obțin două culturi de legume pe an, o îndeletnicire pe cît de utilă, pe atît de avantajoasă.Cum au ajuns locuitorii din comuna Balta Doamnei să facă solarii pe terenurile de lîngă casă 7 Pentru a da răspuns la această întrebare trebuie să ne întoarcem cu cîtiva ani în urmă, mal precis în 1971—1972. în comună exista o veche tradiție în cultivarea legumelor. Cooperativa agricolă realiza. an de an. din valorificarea acestor produse venituri mari. Veniturile au crescut si mai mult cînd a fost introdusă cultura roșiilor în solarii. Convingîn- du-se de avantaje, membrii cooperativei — care cultivau si ei legume pe lotu-

/casă — «-au cistiga mairile de lingă gîndit că ar bine dacă le-ar proteja cu material plastic. La propunerea mai multor cooperatori. consiliul de conducere a hotărît ca oamenii să fie aiutati să-si amenajeze solarii în jurul caselor. Cooperativa agricolă procură materialul lemnos, polietilena si produce răsadurile necesare. De aseme-

zultatele au întrecut așteptările".Care sînt avantajele cultivării loturilor de lingă casă cu legume protejate 7 Sînt mai multe. în primul rind. se valorifică superior terenul care înainte nu era bine folosit. Solarul construit lîngă casă prezintă și avantajul că este mal apărat de vînturi si. deci, nu poate fi distrus. Apoi.

la hectar. Din valorificarea roșiilor. Mitrea Floarea a încasat 21 000 lei : Constantin Miu — 18 550 lei : Toa- der Nicolae — 27 100 lei : Toader Gheorghe — 19 700 lei : Elisabeta Stolcu — 16 270 lei. Fiecare din aceștia a cultivat cite 10 arii de roșii în solariiAnul trecut, din valorificarea celor 1 238 tone roșii cultivate In solarii, locui
0 interesantă și utilă experiență a locuitorilor 

din comuna Balta Doamnei, județul Prahovanea. oamenii sînt sprijiniți cu îngrășăminte chimice, substanțe pentru combaterea bolilor si dăunătorilor. Iar specialiștii le acordă asistenta tehnică necesară. Unii dintre ei și-au cumpărat chiar și electropom- pe. cu ajutorul cărora scot apa din puțuri si irigă brazdele cu roșii si varză, împreună cu tov. Nicolae Petra, inglnerul-sef al cooperativei. am vizitat curțile mai multor cooperatori. „Construcția solariilor s-a făcut relativ ușor deoarece, având, modalul la îndemînă. oamenii î-au multiplicat — ne spune inginerul. Cooperatorii. deși grădinari pri- cepuți, au trebuit să se o- bisnuiască cu metoda cultivării legumelor în solarii. Am ținut cursuri, am umblat din casă tn casă și am explicat practic cum trebuie să se lucreze. Iar re-

fiind în preajma casei, oamenii pot foarte ușor hă execute lucrările de întreținere a culturilor, să irige și noaptea cînd este nevoie : în solarii lucrează bătrînii. copiii, dt si membrii de familie angajați în industrie, după orele de muncă. Bineînțeles, avantajele se evidențiază prin producțiile si veniturile care se realizează din valorificarea legumelor.Contabilul-șef al rativei. bastian. fre. ne xactă a te. In acest an. de exemplu. suprafața totală ocupată cu solarii amenajate în curțile locuitorilor din comuna Balta Doamnei a însumat 30 hectare. Ne sint prezentate si cifre care a- rată veniturile realizate de cooperatori ; în general, se obțin recolte de 50—60 tone

coope- tov. Dumitru Se- servlndu-se de ci- oferă imaginea e- rezultatelor obtinu-

torii comunei Balta Doamnei au încasat 5 milioane lei. în acest an. din cauza condițiilor climatice nefavorabile, producția a fost mai mică — 700 de tone roșii mit vor nă.vor_______ _____ _______________producției de varză și altor legume din cultura a doua.Interesează deopotrivă si modul în care se face valorificarea roșiilor, a oelor- lalte legume. Cu cîtiva ani in urmă, fiecare cooperator mergea la piață cu legumele pe care le obținea ne terenul din jurul casei. Drumul la oraș, cheltuielile cu transportul, pierderea de timp la piață nu le conveneau țăranilor din comună. S-a găsit și o altă formă de valorificare a legumelor. Astfel, cooperativa încheie conventii-contract

— pentru care au pri- 3 250 000 lei. Veniturile spori. în această toam- cu sumele pe care le încasa din valorificarea

BBKIE SINT GENERALE,
treprinderi din țară. Rezultatele nu sînt mulțumitoare. O parte din aceste unități și-au rezolvat ele singure — cu ănumite dotări — problema pieselor turnate, iar altele ne condiționează acceptarea colaborării de executarea în întreprinderea noastră a matrițelor. Am înaintat în acest sens un studiu la centrală și urmează să dezvoltăm capacitatea sculăriei pentru a satisface și această cerință.

Aspecte de la întreprinderea de accesorii 

metalice pentru turisme din Oradea

aflat, totodată, că In curînd veți mal primi încă trei asemenea mașini. Ce influență are folosirea parțială a capacității turnătoriei asupra consumurilor energetice 7— Bineînțeles, în aceste condiții consumul energetic raportat la cantitatea de piese turnate este mai mare decît în cazul funcționării turnătoriei la parametrii normali. De altfel, în studiul tehnico-economic care a stat la baza construcției turnătoriei se prevedea ca, în întreprinderea noastră, să realizăm piese turnate și pentru alte unități. Dar pe parcurs Centrala industrială de autocamioane și turisme a transferat fabricația de piese turnate prin procedeul în cochilie la alte unități, ne-a profilat integral pe turnarea sub presiune, dar nu ne-a asigurat și beneficiari care să ne comande piese la nivelul capacității turnătoriei.— Ce a întreprins unitatea dv. pentru a găsi beneficiari 7— Am luat legătura cu zeci de In-

Așadar, utilaje tn care s-au investit fonduri importante nu sînt utilizate la întreaga capacitate și nici nu există perspective certe că situația se va ameliora. Și aceasta nu pentru că n-ar fi beneficiari, ci pentru că Centrala industrială de autocamioane și turisme din Brașov și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, care au hotărît realizarea acestei turnătorii, nu iau măsuri pentru acoperirea integrală cu comenzi și precizarea relațiilor de colaborare care se impun. Intervenția neîntîrziată a centralei și ministerului în vederea soluționării efective a problemei colaborărilor este cu atît mai mult necesară cu cît, pentru turnătoria a- mintită, urmează a se aloca în continuare noi fonduri de investiții. Orice tărăgănare împiedică funcționarea turnătoriei la parametrii prevăzut! și, după cum am văzut, determină consumuri suplimentare de energie electrică.Deficiențe stăruie și în domeniul

normării consumurilor de energie electrică, termică și de combustibil. Astfel, circa 6 la sută din necesarul de resurse energetice nu este stabilit prin norme științific fundamentate, ci pe baza unor criterii empirice, cum ar fi, de pildă, consumul înregistrat în perioadele precedente. De asemenea, după cum ne-a spus ing. Gheorghe Ciocuța, șeful atelierului mecano-energetic, cuptoarele de tratament termic, utilajele de vopsire, o parte din utilajele din turnătorie, ventilatoarele nu au fost luate in considerare de centrală la determinarea cunsumurilor normate. în general, condițiile de consum avute inițial în vedere, în studiul tehnico- economic, s-au schimbat, dar centrala nu a dat curs solicitărilor întreprinderii de a face o analiză aprofundată, la fața locului, a situației actuale a consumurilor energetice. De asemenea, la unitatea orădeană normele de consum energetic nu sînt defalcate pe secții, ateliere, utilaje principale, din care cauză nu se pot stabili sarcini și răspunderi precise pentru fiecare colectiv în folosirea rațională a energiei.— Nu am detaliat normele de consum pentru că nu putem măsura consumurile la nivelul secțiilor și atelierelor — motivează ing. Balog Iosif, responsabil cu probleme energetice in întreprindere. în studiul tehnico-economic nu s-a stabilit dotarea secțiilor cu aparate de măsură.Se pierde însă din vedere că multe s-au schimbat între timp ; au intrat în vigoare reglementările legale care obligă întreprinderile să stabilească măsurile necesare în vederea reducerii consumurilor de combustibil, energie electrică și termică pe secții, ateliere și locuri de muncă. Or, pînă acum nu s-au întreprins demersuri efective pentru achiziționarea și montarea aparaturii de măsură necesare. Mai mult, deși termenul legal a trecut de mult, nici măcar acum bilanțurile energetice nu sînt terminate pentru a servi efectiv la adoptarea unor măsuri tehnice, tehnologice și organizatorice care să determine optimizarea consumurilor energetice.După cum s-a văzut, anumite probleme' legate de gospodărirea judicioasă a energiei trebuie soluționate neîntîrziat de conducerea întreprinderii, de specialiștii de aici. Tot atît de important este ca centrala industrială, ministerul de resort să analizeze serios, la fața locului, problemele legate de folosirea integrală a capacității turnătoriei, de fundamentarea normelor de consum. Acum, nu mai este timp pentru promisiuni și asigurări formale ; acum, decizia forurilor competente trebuie să se concretizeze în rezolvări practice, pînă la capăt, pentru toate problemele aflate în suspensie.
CorneHti CÂRLAN 
Dumitru GAȚA

cu cei care cultivă leguma în jurul casei, pentru cantitățile care urmează să fia livrate. Pe măsură ce roșiile ajung Ia maturitate, cooperatorii le recoltează si le livrează la unul din cele 6 centre de preluare, unde se fac sortarea si ambalarea. Se centralizează cantitățile aduse de fiecare si valoarea acestora : asa rezultă drepturile cooperatorilor. din care se scade valoarea materialelor oferit» de cooperativă.Desigur, modul în care s-au organizat. în comuna Balta Doamnei, cultivarea legumelor pe loturile din jurul caselor si valorificarea lor nu constituie o rețetă. Pot fi găsite și alte forme de organizare. Fapt este că experiența de la Balta Doamnei a avut un larg ecou în comunele si satele județului Prahova. Au venit aici numeroși țărani din Pucheni. Gorgota# Băr- Petroșani. etc..
de 

se! si se cul- terenurile
cănești. Rîfov. Buda-Palanca ș-au interesat dul tn care naiează solariile ti vă legume ne de pe lîngă casă. Organele și organizațiile de partid, consiliile populare din județul Prahova au popularizat experiența de la Balta Doamnei, au întreprins măsuri în vederea generalizării ei într-un număr cît mal mare de comune, îndeosebi în cele situate tn apropiere de Ploiești. în 1976. solariile se vor extinde cu 45 hectare. Această măsură se înscrie în acțiunea mai largă desfășurată în județ pentru cultivarea în întregime a loturilor de teren aflate în folosința personală a cooperatorilor, a altor suprafețe care pînă acum nu au fost utilizate. Din aceasta vor cistiga toți cel care. îndrăgind această frumoasă îndeletnicire, cultivă legume si. bineînțeles, economia dispune mari de mentare narea populației.

Ion HERTEG

CONTRASTE

caremo- ame-

natională. care va de cantitătl mal produse asroall- pentru aprovizlo-

Ați văzut polistirenul invizibil?Da, ați citit corect cuvîntul „invizibil". Nu este o greșeală de tipar și nici nu este vorba despre o nouă marcă de polistiren. L-am numit invizibil, deoarece cam de multă vreme nu mai este văzut în special de către constructorii de pe șantiere, cu toate că îl solicită în permanență. Și au dreptate constructorii : la zeci de capacități, cu termene apropiate de intrare tn funcțiune, sînt în curs de e- xecuție complexe lucrări de termo și hi- droizolație. Execuția acestor lucrări necesită însă polistiren. Polistiren pe care, după

con-n-au maicum spuneam, structorii reușit să-l vadă, pentru că......Pentru zorul principal — Grupul industrial petrochimie din Borzești — a sistat, începînd din 3 octombrie a.c., producția. Și aceasta în condițiile unor substanțiale restanțe de livrări acumulate în lunile anterioare față de unitățile Ministerului Construcțiilor Industriale. Au și tovarășii din Borzești motivele lor să procedeze în acest fel : s-au hotărît să înlocuiască vechile reactoare ale instalației de polistiren cu altele noi. O-

că, furni-
perație care durează circa o săptămînă. Am întrebat : atunci de ce n-au terminat-o de la 3 octombrie și pînă acum ? Ni s-a răspuns : pentru că noile reactoare n-au fost livrate încă la Borzești. Atunci, de ce au oprit producția cu anticipație ? La aceasta n-am mai primit răspuns, nici noi, nici constructorii. Din păcate, se pare că forul coordonator — Ministerul Industriei Chimice — nu-și pune asemenea întrebare.Sau poate caută polistirenul respectiv, dar nu-1 găsește. E și greu de găsit : cum să-1 vezi, dacă-1 Invizibil 7

Iscălitură „pe încredere"în principiu, colectivul unei întreprinderi de construcții ar trebui să se buture cînd i se oferă un contract pentru executarea unei lucrări. în practică, s-au bucurat și cei de la Trustul de construcții industriale Ilfov, cînd, cu doi ani în urmă, întreprinderea de valorificare a cerealelor le-a încredințat modernizarea bazei de recepție de la Giurgiu. S-au alocat fondurile și s-a cerut, firește, ca lucrarea să fie realizată repede și bine. Dar... ziua sorocului se apropia, iar

lucrările rămîneau tot mai mult în urmă. Secerișul 10 000 riscau cerul vreți, recepționați lucrările așa cum sînt, și după aceea o să le terminăm". încrezători, cei de la I.V.C. au semnat actul de recepție. Or, se pare că atît aștepta trustul de construcții. A zi. muncitorii au cat cu utilaje cu Doar din cînd în mai venea pe șantier meșterul Măcăneață. Dădea o raită în jurul „falnicelor ziduri", iși nota ceva într-un car-

bătea la ușă șl tone de griu să rămînă sub liber. „Dacă

doua ple- tot. cînd

nețel și pleca. Oamenii se obișnuiseră cu vizitele meșterului. în- tr-o zi, dintr-o mașină a descins pe șantier inginerul Ionescu de la trust. A sacrificat și el o păginuță din carnețel pentru însemnări, l-a felicitat pe beneficiar pentru modul în care a reparat deficiențele de construcție și, pînă să-l întrebe cineva cînd au de gînd să termine lucrările... dus a fost și el.De "mas Dată unor și responsabili.
rămas n-a ră- decît iscălitura, pe încredere, tovarăși serioși

Trimiteți de urgență, că tot n-avem nevoie„Vă rugăm să ne procurați de urgență o batoză pentru bătut porumb de care avem mare nevoie..." Așa începea nota de comandă. adresată de cooperativa agricolă Berbești. județul Vîlcea, Bazei de aprovizionare tehnico-mate- rială pentru agricultură Drăgășani. la începutul acestui an. „Dacă au nevoie de batoză, să le dăm o mînă de ajutor", și-a zis conducerea bazei. Două luni mai tîrziu. batoza se afla pe ram-

era era ca- Mai

na bazei, la disDozitia cooperativei.Dar de atunci și pînă în prezent nimeni din partea C.A.P. Ber- bești nu s-a prezentat să o ridice. Deși '„urgentă". deși „nevoie mare". Si zul nu este izolat,sînt și alte cooperative agricole din județul Vîlcea — cele din Sinești. Roșiile. Mi- hăești. Mateești etc. — care au solicitat fie vermorele sau pluguri pentru canale, fie arini de ploaie (pentru sistemele locale de iriga-

ții). tocători, slrmă zincată. tablă, cherestea. echipamente da orotecție și altele. Toate — trimise — șl toate neridicate, aștep- tînd la bază. Din care cauză. depozitele și curtea bazei de aprovizionare au devenit un imens bazar In care se găsesc de toate.Și. totuși, ar mai trebui să se livreze niște articole. Respectiv niște penalizări bine simtite. Tot „urgente". și tot pentru că este „nevoie mare".
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O școală de la care Cronica zilei SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ZAMBIEI

pot învăța și alte școli
Recenta vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Craiova, prilejuită de jubileul orașului și de deschiderea noului an de invățămînt, a inclus și Liceul agroindustrial din localitate. Au fost momente de adincă și fierbinte emoție pentru cadrele didactice și elevii liceului, momente gravate pentru totdeauna in conștiințele lor, prilej de bucurie, de hotărîre de a obține șl mai bune rezultate în viitor, de justificată mîndrie pentru cuvintele rostite de secretarul general al partidului, în semn de rămas bun : „Vă mulțumesc pentru ce am văzut la dumneavoastră, vă felicit șl vă urez noi succese în muncă". Cu- vtnt înaufletitor răsplătind hărnicia unei școli, subliniindu-i bunele rezultat» șl, In același timp, propu- nînd-o atenției tuturor celor care doresc să găsească, la liceul craio- vean, un util schimb de experiență.în acest sens, ne propunem să prezentăm, aici, experiența acestei școli. în primul rînd. e de subliniat faptul că Liceul agroindustrial cralo- vean, care pregătește meseriași și cadre tehntee pentru sectorul industrial al agriculturii, întrunește, în multe privințe, valențele școlii prefigurate de documentele partidului nostru. O școală a viitorului apropiat, în care pregătirea profesională a tinerilor se îmbină armonios cu formarea in- structiv-educatlvă a specialistului, a cetățeanului comunist de miine. O școală legată organic de producție, tn care abc-ul muncii și al vieții se învață cu ajutorul unor moderne procedee didactice. O școală In care fiecare din cei peste 1 000 de elevi învață pentru a munci și munceșt» pentru a învăța.Cum sint argumentate, concret, »- ceste adevăruri 7Desigur, se evidențiază mai întli realizările deosebite în procesul in- structiv-educativ.fără Îndoială, unor harnice, inimoase, măsură, și bogăției dactic asimilat prin de predare și instruire in producție.Iată citeva exemple. Aici a fost pus la punct un sistem de televiziune cu circuit închis care permite coordonarea și urmărirea întregii activități teoretice și practice din liceu, precum și predarea centralizată, prin dispece-

râtul școlii, a anumitor teme. Totodată, circuitul de televiziune al școlii a fost integrat circuitului central de televiziune, Incit emisiunile „tele- școală", alte genuri de emisiuni complementare procesului instructiv-e- ducativ, emisiunile speciale pentru tineret sînt urmărite direct de toți elevii. De subliniat că toate acestea, ca și materialul didactic folosit la re- troproiectare, au fost realizate de tehnicienii, profesorii șl elevii liceului.întregul proces de instruire teoretică a elevilor — deși „teoretic" este impropriu spus, pentru că a- ceastă pregătire se face exclusiv prin... practică — se realizează numai în cabinete tehnice (20) și in la

scule simple, In prezent ei realizează, șub îndrumarea celor 15 maiștri-in- structori (cu toții foști elevi ai liceului) ridicătoare hidraulice, forje electrice mobile (și pentru export), adăpătoare, anexe pentru instalațiile de irigat prin aspersiune, mobilier școlar complet (întregul mobilier aj liceului este făcut cu forțe proprii), truse de ' copii, ce orașului, ment de .ția se diversifică în permanență, elevii înșiși ambiționînd către repere cît mai complicate. Pentru că la a- cest liceu fiecare absolvent iși trece examenul de diplomă numai prin c- xecutarea unui produs util produc-

jocuri în aer liber pentru se amplasează în cartierele SDV-uri. un mare sorti- piese complexe. Iar produc-

PREDAREA DISCIPLINELOR PROFESIONALE Șl ACTIVITA 
TEA PRODUCTIVĂ LA LICEUL AGROINDUSTRIAL

DIN CRAIOVA

Ele sint datorate, cadre didactice dar, în aceeași de material di- metode modern»

boratoare pentru lucrări practice (8). dotate cu aparatură, cu material didactic și utilaje de înaltă tehnicitate.Este de subliniat că, spre a se asigura absolvenților o pregătire multilaterală și o calificare complexă, practica (60 la sută din totalul orelor de pregătire) se desfășoară în cele două ateliere-școală și în secția de producție a liceului, pe baza unui riguros program, asemănător celui din unitățile economice. De altfel, atelierele și secția chiar reprezintă o asemenea unitate, construită și dotată din fondurile proprii. De ajuns să spunem că aici se realizează o producție anuală de aproximativ 2,5 milioane lei, pentru a avea imaginea acestei „întreprinderi școlare". Cit privește prosperitatea ei productivă, făptui că în 1971 valoarea producției pe un elev era de 160 lei, iar anul acesta aceeași valoare se ridică la 4 015 lei — este cît se poate de concludent. Cum se explică această evoluție ? Se explică prin aceea că, o- dată cu modernizarea procesului de instruire, elevii, acum pregătiți pentru am-, ... . .. igatițipsarcini de producție mult mai ..... ple, pot astăzi să realizeze produse importante, complexe și, deci, mult mai rentabile. Dacă în 1971 elevii liceului executau piese mărunte și

țief sau prin realizarea de material didactic modern.împreună cu ing. Gheorghe Tudor, directorul liceului, și cu Toma De- veseleanu, secretarul biroului organizației de partid din liceu, am vizitat cabinetele tehnice, laboratoarele și secția de producție a liceului. Aici, am aflat că producția pentru 1976 (aproximativ 3 milioane) este de pe acum nu numai nominalizată, ci și contractată și chiar asigurată cu întreaga cantitate de materiale necesară unei producții ritmice. „E- levii noștri, ni s-a spus, trebuie să deprindă in mod concret — adică în producție — adevărul fundamental privind disciplina industrială. Buni profesioniști, ei trebuie să ducă în producție și un anume spirit înaintat de muncă, spiritul rigorii de plan — siguranța muncitorului multilateral pregătit".In legătură cu această multilateralitate, ni s-a arătat un laborator sui- generis : un simulator pentru învățarea conducerii auto și de tractoare, pentru ca fiecare elev să obțină, odată cu diploma de absolvire, și carnetul de conducere. La fel, elevii au la dispoziție întreaga sistemă de mașini agricole, executată la scară redusă — machete care funcționează cu instalații hidraulice — scheme ci

nematice, dispozitive, planșe, diagrame și tot felul de subansamble Aici totul („aproape totul", ne-au corectat, cu mâdestie, gazdele) se învață Ia modul practic, cu materialul in față. De pildă, în loc să se predea de la catedră părțile componente ale unui agregat, acesta este desfăcut și remontat „pe viu", de către fiecare elev, cunoscut în intimitatea lui funcțională, deci trainic memorat. Iar aceasta Înseamnă, in esență, invăță- mînt formativ, creator, cu adevărat modern, răspunzînd înaltelor obiective înscrise în Programul partidului.Toate acestea sint rodul pasiunii științifice și didactice, ingeniozității și spiritului muncitoresc, comunist ce caracterizează activitatea corpului profesoral și deopotrivă a elevilor. A elevilor acestui liceu, care se mîn- dresc cu tradiția instituției (fosta „Școală națională de arte, și meserii" a intrat în cel de al doilea veac de existență ; printre elevi s-a numărat, între 1894—1898, și marele sculptor de mai tirziu Constantin Brâncuși) și, în aceeași măsură, cu nobila misiune de a se împlini. în condițiile prielnice ale prezentului, ca destoinici constructori ai viitorului luminos al țării, ca oameni noi, așa cum li prefigurează Programul partidului.Așa cum scriam la început, experiența excelentă a liceului agroindustrial din Craiova se propune, spre studiu, și altor licee de specialitate din țară — în scopul accelerării ritmului de modernizare și optimizare a invățămintului nostru liceal. Mai ales că experiența craioveană nu este singulară. Chiar tovarășii din conducerea liceului din bănie ne-au evocat, cu mîndrie colegială, bune realizări obținute la liceele agroindustriale din Huși (Vaslui) și Ceacova (Timiș), la liceele industriale, minier și de construcții, din Baia Mare, la grupurile școlare de căi ferate (Cluj- Napoca), de industrializarea lemnului (Rimnicu-Vilcea) sau la unități școlare din județul Alba. O realitate care justifică și mai mari eforturi pentru ca aceste experiențe să fie generalizate, rapid, în întreaga țară.
Nicolae BĂBALAU
corespondentul „Scinteii1

cinema
• Mușchetarul român t PATRIA
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16,15 
18,30; 20,30, FEROVIAR — »; 11,15 
13,30; 16; 18; 20, MELODIA — 9 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Unde este compania a 7-a 7 i
SAlLA PALATULUIL (seria dâ bile
te 5297) — 17,15; (5393) r- 20,15,
SCALA — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30-; 20.45, CAPITOL — 9,30; 11.45; 
14; 16; 18,15; 20,30.
• Despre Vitea, Mașa șl Infanteria 
marină : DOINA — 13,30; 15.45.
• Program de desene animate W. 
Disney : DOINA — 9,45; 11,30; 
17,45; 19,45.
• O călătorie spre centrul pămîn- 
tului : LUCEAFĂRUL — 9.30; 12.30; 
16; 19,30, FESTIVAL — 9,30; 12,39; 
16; 19,30.
» Gala filmului francez : „1789“ 1 
CASA FILMULUI — 19,30.
» Cantemir : CASA FILMULUI - 
9; 11; 13; 15, GRIVIȚA — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• Mireasa IUI Zandy : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Elixirul tinereții : CENTRAL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30,
COTROCENI — 10; 12; 14; 16; 18; 
29.
» Ferma lui Cameron : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, FLOREASCA — 9; 11,15;
13,39; 16; 18,15; 20,15.
• Moscova — Casiopeea l DACIA
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Scufundare la mare adtncime : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
» De ce este ucis un magistrat : 
BUCEGI — 15.45; 18; 20,15.
• Tatăl risipitor : UNIREA — 16; 
18; 20.
» Țarcul — 14,30, Regina diaman
telor (ambele ............
diana — 20,45 :
Union).
Slnfrlngerea Iul

IRA — 15,30; 18; :
— 18; 20,15.
• Urme fierbinți î FLACARA — 
15,30.
» Lupul mărilor — Răzbunarea : 
FERENTARI — 15,30; 19.
S Calvarul unei femei i

EȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15.
• Evadarea : PACEA — 16; 18; 
20,15.
» A fost odată un Hollywood : 
VOLGA — 9.30; 12.30; 16; 19,15,
MIORIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30.
» Pe aici nu se trece : RAHOVA 
— 10; 15,45; 19.
• Noaptea artificiilor : MOȘILOR 
— 15,30; 18; 20.
• Piciul — Trîntorll ; VIITORUL 
— 16; 18; 20.
» Domnișoara Robinson 
GREȘUL — 16; “
• Fluviul fără 
CA — 16; 18; 20.
» Alo, taxi ! : CRTNGAȘI — 17.
• Piedone — comisarul fără 
armă : COSMOS — 15,30; 18; 20.15. 
• Hyperion : VITAN — 15,30;
18; 20.
• Delict din dragoste : ARTA — 
15,30; 17,45; 20.
• Dragoste la 16 ani : POPULAR 
— 15,30; 18; 20,15.

CARNET TEATRAL
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serii) — 16,30, Viri- 
CINEMATECA (sala

‘ I L. Wilkison i
18; 20,15, FLACARA

GIU-
18.15; 
13,30;

PRO-
18; 20.
întoarcere : MUN-

teatre
». Teatrul Național București (sala 
mare) : Danton — 19, (sala mică) : 
Comoara din deal — 19,30.
• Filarmonica „George Eneseu"
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Mircen Basarab. So
list : Valentin Gheorghiu - "
» Opera Română ; Hamlet
• Teatrul 
țiganilor — 
» Teatrul
— 19,30.
• Teatrul 
tandra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : chițlmia — 19.30. (sala 
din str. Alex. Sahia) ; Elisr.beta I
— 19.30.
• Teatrul 
19,30.
• Teatrul

20. 
______ __________ - 19. 
de operetă : Voevodul 
19.30.
de comedie : Volpone

„Lucia Sturdza Bu-

Mic : După cădere —

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19.30, 
(sala Studio) : Patru lacrimi — 19. 
» Teatrul Ciulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flacăra lui august — 
19,30.
» Circul București : Circul mare 
din Varșovia — 19.30.

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independenței Republicii Zambia, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare lui Rupiah B. Banda, ministrul afacerilor externe al Zambiei. *Joi s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, delegația de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Ștefan Boboș, membru al C.C. al P.C.R., prim-seeretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.U.S., a făcut o vizită de schimb de experiență in Uniunea Sovietică.Pe aeroportul Otopeni delegația a fost salutată de tovarășul Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partidErau prezenți N. V, Maslennikov, însărcinat cu afaceri a.i. al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. *Moldovan. președintele Comerț și Industrie a Socialiste România, șiRoman Camerei de Republicii Gunnar Rogstad. președintele Consiliului norvegian de exoort. au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții, care prevede inițierea unor noi acțiuni de extindere a relațiilor de cooperare economică si comerciale dintre România si Norvegia.în cursul după-amiezii de joi. delegația economică norvegiană a părăsit Capitala. *Joi a fost semnat la București Protocolul de colaborare bilaterală pe anii 1976—1977 intre Uniunea ziariștilor din Republică Socialistă România și Sindicatul Național al Ziariștilor (C.G.T.) din Franța de către Nestor Ignat și Gerard Gati- not, președinții celor două drganl- zațli.La semnare au asistat J. M. Hermann, președintele Organizației Internaționale a Ziariștilor, membri ai conducerii Uniunii ziariștilor din România, reprezentanți ai presei centrale. *român pentru relațiile cu străinătatea a organi-Institutul culturale zat, joi după-amiază. o manifestare culturală dedicată Zilei naționale a Iranului.Cu această ocazie, Eugeniu Obrea, redactor la revista „Lumea" a Împărtășit impresii de călătorie din Iran, după care a fost prezentat un program de filme documentare iraniene.Au fost present! loan Botar, secretar general ai I.R.R.C.S., Stanciu Stoian, secretar general al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, studenți iranieni care învață la București, un numeros public.Erau de față Aii Reza Bahraini, ambasadorul Iranului la București, și membri ai ambasadei.*După participările la tîrgurile internaționale de carte din acest an de la Cairo, Leipzig, Bruxelles, Varșovia. Paris. Sofia și Frankfurt, țara noastră va fi prezentă, în curind, in capitala iugoslavă.La Tirgul de carte tîrg ajuns la a 20-â va fi deschis intre 27 noiembrie, editurileprezenta peste 600 de titluri, lucrări din domeniul literaturii social-poll- tice, tehnico-științifice, beletristice, al cărții de artă și pentru copii, volume apărute in cursul acestui an. Standul românesc va mai cuprinde un mare număr de ziare și reviste de diverse profiluri.i

de la Belgrad, ediție, și care octombrie și 3 românești vot

(Agerpres)

Excelenței Sale KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii ZambiaCu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării independenței naționale a Republicii Zambia, vă adresez, in numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal, felicitări cordiale, iar poporului zambian prieten urări de noi succese și prosperitateîmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare care s-au statornicit intre țările și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, in spiritul Înțelegerilor pe care le-am convenit cu prilejul lntllnirilor la nivel iiialt de la București și Lusaka, spre binele popoarelor român și zambian, al păcii și colaborării internaționale.

NiCOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Zambia Iși trage nu
mele de la impetuosul 
fluviu Zambezi, iar 
supranumele de „țară 
ă cuprului" de la 
centura zăcămintelor 
de aramă din nordul 
teritoriului, care repre
zintă nu mai puțin, de 
un sfert din totalitatea 
rezervelor mondiale de 
cupru. In timpul do
minației coloniale, da
torită acestor resurse 
de „aur roșu", mono
polurile străine au im
pus o dezvoltare u- 
nilaterală a economiei, 
obținind profituri fa
buloase din exploata
rea cuprului.

După dobindirea in
dependentei, la 24 oc
tombrie 1984. Zambia 
a depus eforturi susți
nute pentru recupera
rea bogățiilor naturale 
și folosirea lor in in
teresul propriei dez
voltări, pentru diver
sificarea economiei, 
transformarea vechilor 
structuri economico- 
sociăle. Au fost națio
nalizate un sir de com
panii occidentale care 
acționau in diferite 
sectoare ale industriei, 
in comerț, transpor
turi, creindu-se tn lo
cul lor corporații de 
stat. Programele de 
dezvoltare elaborate in

această perioadă s-au 
axat pe deschiderea de 
noi exploatări miniere 
— de fier, cărbune, 
plumb, zinc — lărgi
rea sectorului indus
triei prelucrătoare și 
crearea unor ramuri 
industriale noi. Obiec
tive metalurgice, chi
mice, energetice, fa
brici de ciment, texti
le, alimentare, căi de 
transport feroviare și 
rutiere sint realizări 
importante ale acestor 
ani.

Agricultura, in care 
este ocupată 70 la sută 
din populație, cunoaș
te, de asemenea, un 
proces de înnoire, fiind 
orientată pe făgașul 
cooperativizării. Succe
se notabile au fost ob
ținute in domeniul in- 
văfămintului, culturii, 
al ridicării standardu
lui de viață al popu
lației.

In România sint 
binecunoscute și se 
bucură de o înaltă a- 
preciere realizările do- 
bindite de poporul 
zambian pe calea pro
pășirii economico-so- 
ciale, tn spiritul poli
ticii tradiționale a 
României socialiste, de 
solidaritate cu tinerele 
state africane, cu toate

țările care au pășit pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, țara 
noastră extinde legă
turile de colaborare cu 
Zambia in domenii 
multiple. Un exemplu 
grăitor il constituie co
operarea in producție, 
cu precădere în pros
pectarea și extracția 
minieră, in prelucrarea 
lemnului, precum și pe 
tărim tehnico-științific.

tn evoluția legături
lor de prietenie și co
laborare romăno-zam- 
biene o importantă ho- 
tăritoare au avut intil- 
nirile dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth David 
Kaunda. Dialogul la 
nivel înalt, Declarația 
solemnă comună sem
nată la București anul 
trecut, celelalte docu
mente adoptate au pus 
baze trainice pentru 
extinderea și ridicarea 
>pe un plan superior a 
conlucrării dintre cele 
două țări, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Unit al 
Independentei * Națio
nale din Zambia, în in
teresul reciproc, al pă
cii, înțelegerii și cola
borării internaționale.

G. BONDOC

în ajunul „Zilei Armatei Republicii Socialiste România**

SOLEMNITATEA DEPUNERII 
JURĂMÎNTULUI MILITARJoi dimineața. într-o atmosferă sărbătorească prilejuită de apropiata aniversare a Zilei Armatei Republicii Socialiste România, elevii din anul intii ai școlilor militare de o- fițeri activi, de maiștri militari și subofițeri, elevii școlilor de ofițeri de rezervă, precum si noul contingent de tineri care iși satisfac stagiul militar cu termen redus au depus ju- rămintu! militar.La solemnitate au luat parte membri ai consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale. Au asistat, de asemenea, activiști de partid și ai U.T.C, reprezentanți ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, pionieri, părinți ai

elevilor și militarilor cu termen redus.Solemnitatea depunerii jurămîntu- lui militar s-a transformat intr-o vibrantă manifestare de credință și devotament nemărginit față de patria socialistă, de popor și partid, de comandantul suprem al forțelor noastre armate — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tinerii care și-au rostit sacrul legămint s-au angajat solemn să nu precupețească nici un efort pentru a deveni cadre de nădejde ale armatei noastre populare, instructori și educatori pricepuți, stră- juitori fermi ai cuceririlor revoluționare ale poporului român, ai pămin- tului strămoșesc, ni independenței și suveranității naționale a României socialiste. (Agerpres)
Medici de țară pe Topolog

Opera lui Mihail Sebastian a revenit susținut, de-a lungul acestui an. in atenția teatrelor. Iată, ne două scene din țară, după cea dinții ridicare de cortină a acestei stagiuni se fac auzite replici din „Steaua fără nume" (Reșița) și din „Ultima oră" (Teatrul „C. I. Nottara)".Mai mult, prin spectacolul de la Teatrul „C. I. Not- Ura", teatrul lui Sebastian intră într-o fericită zodie a valorificării.Ropote de aplauze întrerup desfășurarea reprezentațiilor cu „Ultima oră" subliniind excelenta impresie, bucuria pe care o provoacă spectatorilor.„Ultima oră", in spectacolul regizat de sescu, capătă, de aparența dimensiunile grave, deosebit de in observație socială ____și esențializată. Ceea ce Sebastian a numit simplu „comedie" devine o satiră politică. Eroii sint situați mai exact, mai direct (față de versiunile scenice anterioare) in România anilor 1929—1939".Lipsa de scrupul, nedisimulată, a potentaților, slugărnicia ceior ce depind de ei sint comune cu cele ale personajelor „Scrisorii pierdute". „Sîrba" ne fondul căreia se declanșează bucuria uriașă a afaceristului Bucșan te trimite cu gindul la cheful cu mititei, la „fripturismul" general din finalul „Scrisorii pler- dute“ in viziunea lui Liviu Ciulei.în alt carea lui constituie

Valeriu Moi- maideunei presus farsă, piese bogată fină

plan — ple- Andronic nu o evaziune, ci
t V

PROGRAMUL I

existentă zi in zi „Andro-.,salvarea dintr-o nesigură care din devine un coșmar". „_______nic, profesorul*be istorie antică, intuiește mersul istoriei contemporane, cea care Va face ca. numai peste cîțiva ani, un alt profesor de istorie — . Nicolae Iorga — să fie asasinat", observă V. Moisescu.Succesul regiei. In acest demers de descifrare si exprimare scenică a ideilor politice, adinei, din „Ulti-

tuiția momentului istoric pe care il trăiește, ca si simțul practic necesar ' salvării.Farmecul deosebit însă al creației lui Moraru vine aici, cred, din mulțimea detaliilor (conformism social, pedantism etc.) cu care își înzestrează eroul și mai ales din insinuarea permanentă că profesorul nu e un blind, ci un coleric, sub puternic autocontrol ; un „miel" care ar putea, la

poate echivala și cu un elementar simț de conservare.La verva comică a spectacolului, la buna lui desfășurare contribuie in chip ireproșabil: Sandu Sticlaru, Ion Siminie, Victor Ștren- garu, Ion Punea, Mihai Ptuteanu, Dodi Calan-Rusu, Eiena Bog, Camelia Zor- lescu.Spectacolul devine discutabil — după noi — în momentul In care regia ține ca situarea mai concretă In
„ULTIMA ORĂ"

la Teatrul „C. I. Nottara"
ma oră", este deplin, atfta timp cit se limitează la sugestie, la demonstrație implicită, la nivelul virtuților replicii, al jocului actorilor, al mecanismelor psihice, al tipurilor de reacție pe care ei le imaginează.Marin Moraru îmbogățește în chip organic portretul cunoscutului erou al lui Sebastian cu noi nuanțe de caracter, moduri de reacție și sugerează că profesorul a ajuns, in final, la intuirea marilor pericole care il amenință, care amenință lumea.„Profesorul" lui Marin Moraru nu este un Visător, ca Miroiu din „Steaua fără nume", ci un realist : un om a cărui inteligență il face lucid și îi conferă in-

un moment dat, „să turbeze".George Constantin întruchipează cu succes, în Bucșan, tipul „capitalistului fără tradiție, cu aspirații de boier, suprapuse pe fond de mitocan". Creația sa dovedește o rară disponibilitate interioară pentru acest rol. simț al măsurii. știința' caracterizării prin citeva accente bine alese și puse cu aplomb.Cu remarcabil talent iși interpretează rolul Melania Cîrje in Magda Minn o „studioasă" nosti- șj atrăgătoare, a că- exaltare romantică noa însemna și apărareamăreite1 unui înalt spirit umanist, alcărei simt practic feminin

timp și spațiu la care ne-am referit să fie mai „explicită", să fie exprimată și prin scene străine de indicațiile autorului.Cînd Borcea iși convoacă redacția la mustruluială. alături de Ștefânescu, Voi- cu, Pompilian. apăr și citeva alte personaje mute, inexistente în comedia lui Sebastian. care se aliniază in tăcere, cu expresii rudimentare. cu ceva primitiv st amenințător in privire. Pină aici mai merge. Dar iată că o simplă sugestie a „echipei" de c^re se slujește Borcea pentru intimidarea, banditească. a adversarilor, e dezvoltată, apăsat. în scena următoare — cînd indivizii

dau buzna In casa Iul An- dronic și scotocesc peste tot, aruncă manuscrise și cărți fără milă.Inovațiile acestea par ostentative, excesive și în- tr-un fel gratuite, chiar dacă vedem — si Vedem intr-adevăr — tn „Ultima oră" o piesă grevată de istoria contemporană autorului, de atitudinea lui Sebastian față de evenimente.Părerea noastră este că orice „colaborare" a regizorului cu autorul chiar în direcția unei lecturi mai accentuat politice trebuie să țină seama de nivelul, de tonul, de universul operei, de gradul ei de „deschidere".Lăsind ‘ derațiile urma nu ne-ar dacă soluțiile ar fi fost mai inspirate și dacă montarea lui Valeriu Moisescu nu s-ar fi soldat, dună opinia noastră, cu sacrificarea unui talent. Evident condus de regizor ea Atare. Ștefan Iordac.he are in acest spectacol poza și atitudinile unui gangster de duzină din filmele cu mafioți. Si dacă in unele scene talentul iui Iși face loc. in altele rămîne înăbușit de masca rigidă, simplificatoare și nu prea interesantă pe care i-a indicat-o regizorul.Incltind la o discuție mal largă asupra criteriilor valorificării moștenirii dramatice. snectacolul de 1a „Nottara" reprezintă o creație originală. interesantă, cuceritoare.

(Urmare din pag. I)io. la ciobani, este esențializarea : o căldare, un lanț și un foc, nimic de prisos și totul cu întrebuințări multiple. Strictul necesar și totuși nu lipsește nimic.Stabilirea Îndelungată pe aceste meleaguri a dus cu timpul la o sensibilizare atentă și ascuțită a obiceiurilor oamenilor de aici, a lucrării și așezării lor impinsă mult in timp, incit se poate spune că medicul Io- nescu e mai de-al locului decit mulți de-ai iodului.Așa, aflîhd de o atestare documentară din 1747, cum că aici in casele lui Ștefan Căpitan Balotă se afla o culă, el, prin investigații răbdătoare și minuțioase și prin contribuție personală, a ajutat la restaurarea ei și la crearea aici a unui instantaneu al vieții culturale de pe valea Topologului. Și doctorul Iones- cu a strîns și a ririduit aici costume locale vechi din secolul XIX. țesături, cusături, stupi (știubeie) primitivi, un car de 8 boi cu obada și roata nemaipomenit de mari, un interior țărănesc vechi, teascuri de ulei, războaie de țesut — se află și războiul la care a lucrat și mama lui Topîrceanu (se știe că părinții poe

tului au poposit o Vreme, aici, la Rudeni), un colț al scriitorilor legați, prin viață, prin consemnări ori treceri da aceste locuri... De fapt și interiorul locuinței familiei Ionescu mărturisește aceeași aplecare către elementul local împlintat trainic în timp și obișnuințe ; soba uriașă, țărănească, opinci, burdufuri vechi, urcioare, linguri — toate de mult și de pe aici, incit nici nu știu dacă locuința e o prelungire a culei sau dimpotrivă. '...M-am străduit să înfățișez doi medici, veritabili intelectuali ai satului. medici care alături de trusa profesională mai poartă una, a vocației, pasiunii și dăruirii intime și nepregetate, doi medici „ai casei" oamenilor și locurilor de pe această vale, căreia munca și veghea lor ii așază neostenit noi dimensiuni și mereu alte sporuri de frumusețe și civilizație.Și sint sigur că doctorul Gheorghe Corbeanu din Tigveni care face parte din comisia turistică a văii Topologului va recomanda negreșit și prioritar instantaneele culturale strînse de doctorul Ion Alexandru Ionescu. ceva mai sus. pe Topolog, în comuna Șuiei.

18,00
18,30

18,00 Emisiune in limba germană.
17.15 Muzică populară.

In jurul orei 17,30. Trana-

19,15
19.20
19,30

misiune directă de la Palatul 
Republicii a ceremoniei sem
nării documentelor oficiale 
româno-pekistaneze.
Teleșcoaiă. 
Box — semifinalele 
ratelor naționale, 
siune directs de la 
sporturilor și culturii. 
Tragerea Loto.
1001 de seri. 
Telej urnal.

campio-
Transmi- 

Palatul

20.00

21,05

18,00
18,10
19.00

Festlvalul cintecului pentru 
tineret și studenți.
Film artistic : „Un strigăt in 
singurătate",
24 de ore. 
închiderea programului.
PROGRAMUL H
Muzică popuia-ă. 
vîrstele peliculei.
Amintiri despre un mare ac
tor : C. I. Nottara.

19.20
19.30
20.00
20.20

21,53

22,20

la o parte consi- generale — la urmei, lucrurile deranja prea mult propriu-zise

Natalia STANCU- 
ATANASIU

toot de seri.
Telejurnal.
Viața economică a Capitalei. 
Opera „Năpasta" — după pie
sa IUI I. L. Caraglaie. Muzica 
șl •libretul : Sabin Brăgol.
Drumul lâmiiuluf — docu
mentar despre industria lem
nului in țara noastră. Regia ■ 
Florica Holban.
închiderea programului.

vremea
Ieri In tară : Vremea s-a ameliorat 

treptat In toate regiunile. Cerul a fost 
variabil, mal mult noros în sudul șl 
estul țârii. Au căzut ploi slabe, locale 
In Banat, cea mai mare parte a Olte
niei, sud-vestul Munteniei și izolate in 
Crlșana. Transilvania și Dobrogda. In 
zona munților Țarcu a nins. Vintu! a 
prezentat intensificări pfna la tare tn 
Cîmpia Dunării, sudul Moldovei, Dobro- 
gea și tn zona de munte. In cursul di
mineții s-a semnalat ceață In Banat. 
Temperatura aerului, la ora 14, oscila 
intre 7 grade la Joseni și 19 grade la 
Satu-Mare, Baia Mare și Bistrița-Nă- 
săud. tn București : Vremea s-a ame

liorat. cerul a fost variabil. Vîntul a 
prezentat intensificări din nord-est. 
Temperatura maximă a fost de 14 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 octombrie. In țară : Vremea se 
va rftei ușor. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în Muntenia, 
Dobrogea și sudul Moldovei, unde vor 
cădea ploi locale. în rest, ploi izolate și 
burnițe. Vintul va slabi treptat din in
tensitate. Minimele vor fi cuprinse In
tre minus unu și 9 grade, izolat mai 
coborite in estul Transilvaniei, Mara
mureș șl nordul Moldovei, unde se va 
produce ceață șl brumă. Maximele vor 
oscila intre 5 și 15 grade, pe alocuri mai 
ridicate. In zona de munte se va sem
nala ninsoare, iar vintul va sufla cu 
intensificări pină la tare și tn rafale. 
In București : Vreme In răcire ușoară. 
Cerul va fi variabil, mal mult noros tn 
prima parte a intervalului. Temporar, 
ploaie. Vintul va slăbi din intensitate.

REZULTATELE CONCURSULUI DE AFIȘE PE TEMA:
AVANTAJELE ECONOMISIRII LA C.E.C.*Printre manifestările si acțiunile inițiate cu prilejul Săptă- tninii economiei și Zilei mondiale a economiei, se numără și cel de-al IX-lea concurs de afișe pe tema „Avantajele economisirii la C.E.C.".Juriul, constituit din reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Uniunii artiștilor plastici și ai Casei de Economii și Consemnațiuni. a acordat premiul I graficianei

Boboia Emilia. premiul II — graficianei Comșa Violeta, premiul III — graficianului Dumitrescu Gheorghe și cite o mențiune graficienilor Miiller Willy și Mațda Ardeleanu.Juriul a selecționat, de asemenea. un număr de 24 de afișe, care vor .fi prezentate in cadrul expoziției ce urmează să fie deschisă in holul Palatului C.E.C. din Calea Victoriei nr. 13, la data de 25 octombrie.

I
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Cuvintarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul înmînării titlului de doctor 
honoris causa al Universității din Nisa

VIZITA PRIMUÎUI MINISTRU 
SI REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN, 

ZULFIKAR All BHUTTO

(Urmare din pag. I)totdeauna pe o bază științifică. Se Iau anumite realități din aceste țări — rezultat a sute de ani de dezvoltare — șl se compară cu situația din România și alte țări socialiste care au trecut de curînd pe calea unei vieți libere, pe calea făuririi industriei și agriculturii moderne. Dar chiar și în asemenea condiții, în cadrul unei discuții cu adevărat științifice, avantajul apare a fi de partea socialismului. Aprecierile pe care le-ați făcut dumneavoastră și acordarea acestui înalt titlu le consider tocmai ca o apreciere nu numai a .rezultatelor activității mele, care e închinată poporului, cauzei .socialismului și păcii, ci și a rezultatelor generale ale politicii României socialiste, ca o apreciere a succeselor obținute de poporul român în construcția socialismului.In al doilea rînd, așa cum pe drept cuvînt ați menționat dumneavoastră, aceasta este o apreciere a contribuției țării mele la cauza colaborării româno-franceze, 
a colaborării între toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială. După cum se știe, pe baza tradiționalelor raporturi între români și francezi, în ultimii ani relațiile țărilor noastre s-au dezvoltat puternic. Aș vrea să menționez, în spiritul adevărului istoric, rolul important pe care l-a avut în această privință vizita generalului 
de Gaulle în România. Apreciez, de asemenea, că schimburile între oamenii de știință, inclusiv în domeniul universitar, dintre cele două țări, au jucat și joacă un rol important în cunoașterea și a- propierea popoarelor noastre. Dorim ca această colaborare să se extindă în viitor în toate domeniile.După cum cunoașteți, desigur, în prezent sînt multe probleme de soluționat în lume. S-au produs schimbări cu caracter revoluționar în raportul de forțe pe arena mondială, în viața internațională s-a pășit spre o politică nouă, de destindere. E adevărat, nu sîntem de- cît lâ început pe acest drum; sînt încă multe obstacole, mai există forțe care pot pune în pericol pacea, securitatea, destinderea.

S-a încheiat cu succes Conferin-
★

(Urmare din pag. I)rea principalelor probleme politice cu care s-a confruntat țara dumneavoastră ; dar, în același timp, in cuvîntările dumneavoastră, ale căror texte sînt publicate, și în numeroase lucrări dedicate problemelor păcii și colaborării internaționale, de pildă, dumneavoastră ați făcut o analiza teoretică aprofundată a dezvoltării economice și sociale în cadrul coexistentei pașnice, precum și asupra altor teme la fel de importante. Astfel, domnule președinte, întreaga dumneavoastră viață realizează o extraordinară sinteză între teorie și practică și ea poate fi considerată, în acest sens, exemplară pentru universitari, preocupați de a nu rămîne izolați de viață, de a nu rămine închiși în abstracțiuni,întreaga dumneavoastră acțiune, toate inițiativele dumneavoastră — a spus în continuare prof. Jean Tous- coz — sînt în serviciul libertății și universalității, care sînt valorile fundamentale ale oricărui universitar După război, în cadrul democrației socialiste pe care a ales-o țara dumneavoastră, v-ați străduit să dezvoltați libertatea în toate domeniile, să asigurați libertatea muncii, ați făcut ca fiecare să poată să-și exprime în munca pe ogoare, in uzine, în școli, laboratoare creația sa liberă pusă in serviciul binelui comun.Atașamentul dumneavoastră față de libertate este din ce In ce mai cunoscut și pe plan internațional. Una din ideile dumneavoastră călăuzitoare este importanța fundamentală pe care o recunoașteți forțelor creatoare ale fiecărui popor ; înrădăcinat
Semnarea Protocolului privind rezultatele lucrărilor 

de coordonare a planurilor de dezvoltare a economiilor 
naționale ale României și Mongoliei pe perioada 1075-1980Tovarășii Mihai Marinescu, vice- prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și Dumaaghiin Sodnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, președintele Comisiei de Stat a Planificării. au semnat. 1oi. la București. Protocolul privind rezultatele lucrărilor de coordonare a planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Mongole pe perioada 1976—1980.Protocolul consemnează, printre al

Protocol de colaborare economică 
între România și Maliîntre 17 și 23 octombrie, la București au avut loc tratative intre o delegație română, condusă de Ion Pă- țan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și o delegație a Republicii Mali, condusă de comandant Amadou Baba Diarra, vicepreședinte al Comitetului Militar de Eliberare Națională, ministrul planului. Au fost stabilite, eu acest prilej, o serie de acțiuni de cooperare in domeniile minier și petrolier, agriculturii, industriei ușoare, precum și in alte sectoare de inte

ța general-europeană, dar ea nu constituie decît o primă etapă. Se poate spune că după Helsinki începe etapa hotărîtoare pentru înfăptuirea în viață a securității, pentru instaurarea relațiilor noi în Europa. în realizarea acestui țel noi acordăm un rol important luptei popoarelor europene, a tuturor forțelor progresiste în rîndul cărora se numără clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți cei dornici de pace, fără deosebire de concepțiile lor politice, religioase sau filozofice. Oamenii de știință și din învățămînt au, după părerea mea, o răspundere foarte mare în realizarea păcii și colaborării internaționale, cu atît mai mult cu cît o parte însemnată a cuceririlor științei sînt puse, din păcate, nu în serviciul omului, ci al dis-, trugerii. Trebuie unite eforturile tuturor oamenilor de știință și cultură, ale tuturor popoarelor pentru a pune cuceririle cunoașterii în serviciul națiunilor, al bunăstării, libertății și fericirii popoarelor, ale oamenilor. în acest spirit acționează România socialistă în relațiile sale internaționale.Ne preocupăm de înfăptuirea unei noi ordini economice. Este greu să fim de acord cu actuala situație din lume. Nu am fost de acord nici cu situația din trecut a României, atunci cînd societatea era împărțită în bogați și săraci. Cum putem șă fim împăcați cu faptul că două treimi din omenire trăiește în subdezvoltare, că se a- dîncesc decalajele între bogați și săraci ? Stabilitatea economică, progresul general al tuturor națiunilor, inclusiv al celor dezvoltate, sînt nemijlocit condiționate de lichidarea subdezvoltării, de realizarea unei noi ordini economice. A- ceasta presupune lichidarea vechilor relații de inechitate, egalizarea relativă a dezvoltării tuturor națiunilor, un raport corespunzător între prețurile materiilor prime și prețul produselor industriale, accesul tuturor națiunilor la tehnologiile moderne, crearea unei lumi mai echitabile, mai drepte.Sîntem serios îngrijorați de continuarea cursei înarmărilor și ne pronunțăm ferm pentru trecerea la dezarmare și, în primul rînd, la dezarmarea nucleară. România s-a pronunțat și se pronunță ferm*așa cum sînteți în cultura populară cea mai vie a României, dumneavoastră sînteți fără îndoială mai sensibil decît alți politicieni la originalitatea ireductibilă și mereu nouă a sufletului fiecărei națiuni, tot așa cum sînteți atașat mai mult decît alții la respectarea independenței, libertății, demnității și suveranității popoarelor. Dumneavoastră apreciați pe bună dreptate că toate țările, oricare ar fi puterea lor politică sau militară, trebuie să participe în deplină egalitate în concertul națiunilor ; dumneavoastră sînteți împotriva blocurilor militare, a căror existență amenință pacea lumii.Astfel, domnule președinte, dumneavoastră sînteți unul din cei mai înflăcărați apărători ai libertății, valoare care este pentru orice universitar deasupra tuturor altora, și fără de care universitatea n-ar mai avea rațiunea de a exista.Dumneavoastră ați dezvoltat și întărit relațiile României cu toate țările socialiste, ați încheiat numeroase acorduri de cooperare internațională. pe baza principiilor coexistenței pașnice, cu țări aparținind unor sisteme economice și sociale diferite și, îndeosebi, cu Franța. Dumneavoastră ați stabilit legături strinse între România și țările în curs de dezvoltare. în special cu țările afrit cane și latino-americane. Dumneavoastră jucați un rol pozitiv in căutarea păcii în Orientul Mijlociu, v-ați pronunțat cu vigoare pentru dezarmarea mondială și sînteți, adeptul întăririi Organizației Națiunilor Unite.Astfel, domnule președinte, pentru tot ce ati realizat în viata dum- 

tele. sporirea cil aproape 90 la sută a livrărilor reciproce de mărfuri in viitorul cincinal față de prevederile acordului comercial de lungă durată pe perioada 1971—1975.Totodată, s-a convenit ca cele două părți- să continue activitatea pentru concretizarea unor noi posibilități de lărgire și diversificare a relațiilor ,e- conomice și de extindere a cooperării bilaterale pe perioada 1976—1980.La semnare au participat membrii celor două delegații, precum și ambasadorul R.P. Mongole la București, Giambyn Niamaa. (Agerpres)

res comun. Au fost convenite, de asemenea, măsuri pentru extinderea și diversificarea schimburilor comerciale dintre România și Mali.în încheierea tratativelor, șefii celor două delegații au semnat un protocol.în alocuțiunile rostite, șefii celor două delegații au arătat că documentul semnat la București este menit să dea un nou impuls relațiilor de colaborare dintre România și Mali, să contribuie la strîngerea și diversificarea raporturilor bilaterale.(Agerpres) 

pentru deplina egalitate în drepturi între toate națiunile, pentru respectul independenței și suveranității naționale, pentru neamestecul în treburile interne, pentru respectul dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, de a-și făuri viața în mod liber, așa cum dorește.M-am oprit la aceste cîteva aspecte ale vieții poporului nostru și ale vieții internaționale. Sînt multe probleme care preocupă o- menirea și care preocupă România. Noi considerăm că stă astăzi în puterea popoarelor să soluționeze aceste probleme într-un mod nou. Aceasta se poate realiza prin- tr-o conlucrare tot mai strînsă între națiuni, fără deosebire de orînduire socială, de mărime. Ne pronunțăm pentru un rol mai important al O.N.U., al celorlalte organisme internaționale în viața politică mondială. Dorim ca conlucrarea dintre România și Franța să contribuie la realizarea unei lumi mai drepte și mai bune.Cunosc tradițiile umaniste ale Franței, ale profesorilor și oamenilor ei de știință, așa cum cunosc și tradițiile de luptă ale clasei muncitoare, ale poporului francez în general, și de aceea am încrederea că în soluționarea problemelor complexe ale lumii contemporane națiunile noastre vor conlucra tot mai strîns. Să acționăm în așa fel încît să asigurăm popoarelor noastre condiții tot mai bune de viață și, în același timp, deplina libertate, într-o lume în care toate națiunile să fie libere.în acest spirit am acceptat și accept cu multă plăcere titlul de doctor honoris causa al Universității din Nisa, avînd convingerea că colaborarea dintre universitățile noastre, dintre oamenii de cultură și știință, dintre popoarele noastre se va dezvolta continuu.Cu această convingere, vă rog să transmiteți întregului Consiliu de conducere al Universității din Nisa, tuturor profesorilor șl studenților, odată cu mulțumirea mea, urarea de noi și noi succese în realizarea misiunii nobile a universității dumneavoastră, de a merge întotdeauna pe calea revoluționară a umanismului, de a pune totul în serviciul libertății și fericirii omului. -- ---- ■ ’
neavoasiră — o sinteză unică între teorie și practică, între angajament și sensul dialogului, pentru, felul în care dumneavoastră apărați cu pasiune libertatea și pacea în lume, apărînd astfel valorile care stau la baza universității — universitatea pe care o conduc v-a conferit titlul de doctor honoris causa.Domnule președinte, dumneavoastră sînteți deja doctor honoris causa al mai multor universități. Accep- tînd titlul de doctor honoris causa al Universității din Nisa, sîntem conștient! că dumneavoastră acordați universității noastre o mare onoare ; înmînîndu-vă însemnele acestui titlu, sperăm să contribuim la dezvoltarea relațiilor culturale și științifice franco-române, la întărirea prieteniei între cele două țări ale noastre.A luat cuvintul președintele
l^colae Ceaușescu.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu oaspeții francezi, fn timpul discuției a fost exprimată, de ambele părți, dorința de a se realiza un schimb mai intens de vizite , între universitarii francezi și români, menite să servească unei mai bune cunoașteri a valorilor materiale Si spirituale ale celor două popoare, la îmbunătățirea activității în domeniul învâțămîntului, la o colaborare mai largă între universitățile din România și Franța, in interesul dezvoltării relațiilor de prietenie dintre cele două țări și popoare, al cauzei păcii și progresului în lume.

De la 1 noiembrie

Noul orar 
al curselor TA ROM

Orarele curselor interne și externe ale TAROM vor fi schimbate la 1 noiembrie, în corelație cu cerințele sezonului rece. Orașele Sibiu și Cluj-Na- poca vor avea zilnic cite trei curse, iar cîte două curse pe zi se vor efectua cu orașele Arad, Baia Mare, Bacău. Oradea, Timișoara. Tîrgu-Mureș. Iași. O noutate : la Satu-Mare vor fi două curse zilnic (în afară de duminică), spre deosebire de sezonul de vară, cînd a existat o singură cursă. Pentru legătura cu litoralul, Delta Dunării și Suceava s-a prevăzut cîte o cursă zilnic.în ce privește cursele aeriene internaționale, în acest sezon, avioanele TAROM vor lega Bucureștiul cu 29 de orașe din Europa, Asia, .Africa și America de Nord. Săptămînal, se vor efectua cursele de lung-curicr București — Amsterdam — New York și București — Atena — Karachi — Pekin, patru curse săptămînal cu Budapesta, Berlin, Frankfurt, Viena, Zilrich iar 3 curse săptămînal vor lega Bucureștiul de Moscova. Paris și Roma. De asemenea, se vor efectua curse la Damasc. Amman. Kuweit și Tripoli. Noul orar a) curselor TAROM va fi valabil pînă la 31 martie 1976.

Joi dimineața, președintele Partidului Poporului din Pakistan, primul ministru al Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, a depus, în semn de omagiu, o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.împreună cu primul ministru pakistanez se aflau personalitățile oficiale care îl însoțesc în vizita în țara noastră : Aziz Ahmed, Rafi Raza, A.G.H. Kazi, Malik Mohammad Sharif, Habib Khan, Hakam Ali Zardari, S.A. Moid, ambasadorul Pakistanului la București, celelalte persoane din suita premierului.La ceremonie au luat parte Constantin Dăscălescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor. Ion Gheorghe, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Sterian Țîrcă, adjunct al ministrului apărării naționale, Lucian Petrescu, ambasadorul României în Pakistan, generali și ofițeri superiori.La sosirea oaspeților o gardă militară a prezentat onorul.Au fost intonate Imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Islamice Pakistan.După depunerea coroanei de flori, asistența a păstrat un moment de reculegere.A fost vizitată, apoi, rotonda monumentului.în încheierea solemnității, premierul pakistanez a primit defilarea gărzii de onoare.
★Joi după-amiază, primul ministru al Pakistanului, împreună cu persoanele oficiale pakistaneze care îl însoțesc, au vizitat obiective industriale din județul Prahova.în această vizită, primul ministru Zulfikar Aii Bhutto a fost Însoțit de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, președintele părții române in Comisia mixtă guvernamentală de cooperare economică, tehnică și științifică româno-pakistaneză, Lucian Petrescu, ambasadorul României în Republica Islamică Pakistan, gene- ral-locotenent Nicolae Negulescu, de alte persoane oficiale.Primul popas a fost făcut la Combinatul petrochimic Brazi, unde înaltul oaspete a fost întîmpinat de Ion CIrcei, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Ion M. Nicolae, adjunct al ministrului industriei chimice.

Primiri la primul ministra al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România.' tovarășul Manea Mănescu, a primit, joi după-amia^ăr pe-Dumaăghiin Sodnam, vicepreședinte ăl C'Onsfliulifl de Miniștrii președintele Comisiei de Stat a Planificării din Republica Populară Mongolă.în cadrul convorbirii care a avut loc cu acest prilej au fost analizate rezultatele încheierii lucrărilor de coordonare a planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Mongole pe perioada 1976— 1980. De asemenea, au fost discutate noi posibilități menite să favorizeze extinderea in continuare a colaborării și cooperării bilaterale în diverse domenii de interes reciproc.
Primire la Consiliul de MiniștriTovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a primit, în cursul zilei de joi, pe Martin Griiner. secretar de stat parlamentar dim R.F. Germania, președintele părții vest-germane în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică, industrială și tehnică, care participă la lucrările sesiunii de la București ale comisiei.Au fost analizate rezultatele obținute în domeniul colaborării econo
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box. Finaliștii la cinci categoriiGIMNASTICĂ.-

Nadia Comaneci, nota 10 la solBACAU (Corespondentul „Scîn- teii", Gheorghe Baltă). — Cea de-a doua zi a finalelor campionatelor de gimnastică, al cărei program a cuprins exerciții liber alese, s-a desfășurat la Bacău în prezenta unei săli arhipline. Concursul s-a caracterizat, după părerea specialiștilor, prin exerciții de un înalt nivel tehnic și spectacular, cu elemente în premieră, atit la feminin, cît și la masculin.Spectacolul zilei l-a oferit Nadia Comăneci. care a evoluat într-o manieră ce a entuziasmat publicul și pe specialiști. Pentru prima dată într-o competiție internă de gimnastică, o sportivă este notată cu nota maximă — 10,00 la exercițiul prezentat la sol 1Foarte bine s-au prezentat si celelalte gimnaste și gimnaști. ceea ce a făcut ca și notațiile să fie mult superioare altor concursuri care au avut loc în tara noastră. De remarcat că maestra sportului Alina Goreac nu
volei = Turneele finale ale campionatelor europeneBELGRAD 23 (Agerpres). — în sala „Pionir" din Belgrad s-au desfășurat primele meciuri din cadrul turneelor finale ale campionatelor europene de volei.După cum s-a mai anunțat, în turneul masculin, selecționata României. a întîlnit reprezentativa țării- gazdă. La capătul unei partide echilibrate. care a durat peste două ore, voleibaliștii iugoslavi au terminat învingători la limită, cu scorul de 3—2 (11—15. 15—10. 15—13, 8—15,15—9), în meciul vedetă, echipa U.R.S.S. a obținut o victorie netă,

Aici, premierul pakistanez a fost informat despre profilul acestei mari unități industriale, care realizează peste 100 de produse petroliere și petrochimice, în instalații moderne, automatizate, . de mare randament, proiectate în întregime de specialiști români. în acest context, s-a reliefat că experiența românească In domeniul proiectării și producerii instalațiilor pentru rafinării este folosită în peste 50 de țări ; în prezent, specialiști din România lucrează la construcția marii rafinării de la Karachi. De asemenea, produse realizate în acest combinat, printre care uleiuri industriale, fenol, se exportă în Pakistan. Oaspetele s-a interesat de cele mai recente realizări ale u- nității, abordînd aspecte ale colaborării bilaterale în domeniul tehnologiei petrochimice. La plecare, sem- nînd în cartea de onoare, premierul pakistanez a apreciat complexitatea și caracterul modern al acestui mare obiectiv industrial și a urat colectivului de muncă de aici tot mai multe succese.La întreprinderea ploieșteană „1 Mai" — unde înaltul oaspete a fost întimpinat de Ion Iozefide, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini — premierul pakistanez a avut prilejul să- cunoască realizările colectivului de aici în domeniul proiectării și fabricării de instalații de foraj de diverse tipuri, preocupările pentru ridicarea performantelor tehnice ale acestor utilaje complexe, re- liefindu-se că România deține locul trei în lume în privința producerii acestora și locul doi în ce privește exportul lor. S-a subliniat, de asemenea, că, pe acest tărîm, România și Pakistanul colaborează fructuos de mai mulți ani ; chiar în aceste zile întreprinderea ploieșteană a expediat în Pakistan un lot important de piese de schimb pentru instalațiile românești care funcționează acolo.în seara aceleiași zile, premierul pakistanez și persoanele care-1 însoțesc au sosit la Brașov.Primul secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, Virgil Trofin, a oferit un dineu in onoarea primului ministru Aii Bhutto și a doamnei Nusrat Bhutto.Cu acest prilej, au fost rostite alocuțiuni, în care s-au subliniat însemnătatea deosebită a convorbirilor ro- mâno-pakistaneze la nivel înalt, perspectivele pe care le deschide dezvoltarea în continuare â relațiilor de prietenie dintre cele două partide și țări. (Agerpres)

La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, a participat tovarășul Mihai. Marines? cu, viceprim-ministru al guvernului- președintele Comitetului de Stat al Planificării.A fost prezent Giambyn Niamaa, ambasadorul R.P. Mongole la București.
★Tot în cursul zilei de joi, primul ministru al guvernului, tovarășul Manea Mănescu, a primit In vizită protocolară de prezentare pe Rashid Ahmed, ambasadorul Republicii Populare Bangladesh în Republica Socialistă România, și pe Torfin Oftedal, ambasadorul Norvegiei la București, în legătură cu încheierea misiunii acestuia în țara noastră.

mice dintre cele două țări, fiind examinate noi posibilități de extindere a conlucrării în domenii de interes reciproc.La primire, desfășurată într-o ambiantă de cordialitate, a participat Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.A, fost prezent Erwin Wickert, ambasadorul R.F. Germania la București.

a concurat la ultimul aparat (la »ol), fiind oprită de medicul concursului din cauza unei accidentări la picior.Pe echipe, titlul de campioană a revenit formației liceului din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, cu un total de 379,15 p. Pe locul II s-a clasat echipa Dinamo București cu 360.30 p., iar pe locul III echipa S.C. Bacău cu 356 p. La individual compus feminin. titlul a revenit, conform așteptărilor. Nadiei Comăneci. cu 78,55 puncte, pe locul II — Teodora Un- gureanu. cu 76,65 p.. iar pe locul III — Gabriela Trușcă de la S.C. Bacău, cu 75,85 p. La băieți, pe locul I — Dan Grecu (Dinamo), cu 110.40 p„ pe locul II — Nicolae Oprescu cu 108,10 p„ pe locul III — Ștefan Gali cu 107,45 p. Astăzi vor avea loc finalele pe aparate. Va fi interesant de urmărit duelul dintre Nadia Comăneci și Alina Goreac, care au la paralele inegale aceeași notă : 9.80 !

cu scorul de 3—0 (15—12, 15—10, 15—7), în fața formației Poloniei, deținătoarea titlului mondial. Selecționata Bulgariei a realizat o surprinzătoare victorie ca scor (cu 3—0) în jocul susținut cu echipa Cehoslovaciei.Partidele disputate în competiția feminină s-au încheiat cu următoarele rezultate : Ungaria — Cehoslovacia 3—1 (15—13, 15—10, 6—15.15—5) ; Bulgaria — Polonia 3—1 (15—9. 12—15. 15-9, 15—4) ; U.R.S.S. - R. D. Germană 3—0 (15—8, 15—8, 15-5).

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze ati binevoit a trimite o telegramă caldă și prietenească de felicitare. în numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului chinez și al poporului chinez, vă exprimăm mulțumiri cordiale.Sîntem profund convinși că unitatea revoluționară și relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele chinez și român se vor consolida și dezvolta necontenit pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, în lupta comună împotriva imperialismului și hege- monismului. .Urăm poporului frate român, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, să obțină succese noi. tot mai mari, în opera de construire a socialismului și de apărare a independenței și suveranității tării.

MAO TZEDUN
Președintele 

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniaîn numele ponorului meu. al Partidului Unic Național al Muncitorilor, adresez Excelentei Voastre și ponorului român profunde mulțumiri pentru mesajul de felicitare transmis cu prilejul Zilei naționale a independentei poporului muncitor al Republicii Guineea Ecuatorială.Excelentele relații de colaborare care există între țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, in interesul ambelor popoare, al păcii în întreaga lume și fericirii tuturor popoarelor planetei noastre.Vă adresez urări de bunăstare personală Si de prosperitate poporului român.Cu cea mai înaltă considerație.

FRANCISCO MACIAS NGUEMA BIYOGO
Președinte pe viață al Republicii

Guineea Ecuatorială

pekin întrevedere prietenească
a delegației de activiști ai P. C. R.PEKIN 23 (Agerpres). — Ci Ten- kuei, membru* al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Ion Dincă, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim- secretar ,al Comitetului județean Argeș al P.C.R., care face o vizită de prietenie în R. P. Chineză. Cu acest prilej a avut loc o convorbire cordială și prietenească, în cursul căreia au fost subliniate relațiile bune, de strînsă colaborare între partidele, guvernele și popoarele României și Chinei.

Ședința Seimului polonezVARȘOVIA 23 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc. joi. o ședință plenară a Seimului polonez. Au participat Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. Piotr Jarosze- Wicz. președintele Consiliului de Miniștri. alti conducători de parțițl și de Stat. După .cum informează agenția P.A.P.. deputății Seimului au a- probat documentate adoptate de Conferința pentru securitate și cooperare in Europa, documente menite să contribuie la adîncirea procesului de
Încheierea convorbirilor italo-portughezeROMA 23 (Agerpres). — La Roma a fost dat publicității un comunicat al președinției Republicii Italiene in legătură cu vizita întreprinsă în Italia de președintele Portugaliei. Francisco da Costa Gomes, in care se «rată. între altele, că părțile s-au pronunțat pentru dezvoltarea raporturilor bilaterale în domeniul economic și în toate celelalte sectoare în spiritul r tradiționalei prietenii dintre cele

Primire la ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționaleTovarășul Ion Pâțan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit, joi la amiază, pe Charles Vanik, deputat democrat din partea statului Ohio, membru al Comisiei pentru

Ieri, Ia Palatul sporturilor și culturii, în fata a mii de amatori de box, au fost desemnați finaliștii categoriilor muscă, pană, ușoară, mij- locie-mică și semigrea.La categoria muscă vom vedea duminică dimineața o finală Robu Niță (B.C. Brăila) — Ibrahim Fa- hredin (Farul). Tocmai la această categorie s-a produs ieri surpriza galei și a întregului turneu final : eliminarea cunoscutului boxer Constantin Gruiescu (Steaua) de către brăileanul Robu Niță. Victoria lui Robu a fost destul de netă, repriza a treia cîștigînd-o -la două puncte diferență. Se cuvine însă o observație. Fără să o considerăm drept explicație a înfrîngerii lui Gruiescu,' trebuie totuși să arătăm că acesta nu era aseară perfect apt de luptă Medicii, care constataseră. încă de la vizita medicală de dimineață. o rană deschisă pe partea interioară a buzei, ca și antrenorii lui Gruiescu, au greșit fiecare în felul lor. permițînd urcarea boxerului pe ring. Faptul e cu atît mai grav, cu cît avem de-a face cu un sportiv nominalizat în lotul olimpic, iar. se știe, cluburile, antrenorii, alti specialiști trebuie să
ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENISTenismanul român Ilie Năstase s-a calificat in finala turneului internațional de tenis de la Hilton Head (Carolina de Sud).în semifinale, Ilie Năstase l-a eliminat în trei seturi, cu 6—3, 5—7. 6—4. pe suedezul Bjorn Borg. Ilie Năstase va disputa finala în compania asului australian Rod Laver. învingător cu 6—4, 6—4 in fata americanului Arthur Ashe.Proba de dublu a fost ciștigată de perechea Rod Laver—Bjorn Borg,

CIU DE
Președintele 

Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale 

a Reprezentanților Populari 
a Republicii Populare Chineze

Ci Ten-kuel a transmis un călduros salut și cele mai bune urări tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat din partea președintelui Mao Tzedun, a premierului Clu En- lai și a celorlalți conducători de partid și de stat chinezi.La primire a fost prezent Nicolae Gavrilescu, ambasadorul României la Pekin.Au participat, de asemenea, Ken Piao, membru al C.C. al P.C. Chinez, șeful Secției pentru relații externe a C.C, al P.C. Chinez, și Cian Sian-șan, adjunct al șefului Secției pentru relații externe.
destindere, la instaurarea unei păci trainice în Europa și în Întreaga lume.Seimul a adoptat, de asemenea, unele modificări în componenta guvernului polonez. Astfel, a fost , de? semnat în funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și președinte al Comisiei de Planificare Tadeusz Wrzaszczyk. De asemenea, în funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri a fost desemnat Si Tadeus Pyka.
două țări. Documentul arată, de asemenea. că partea italiană îsi reînnoiește „via apreciere" pentru procesul de decolonizare întreprins de Portugalia. Comunicatul menționează, pe de altă parte, satisfacția celor două părți în legătură cu „evaluarea comună și pozitivă" a politicii de destindere și a acțiunii cară trebuie urmată pentru extinderea relațiilor între Europa și țările lumii a treia.

căi și mijloace a Camerei Reprezentanților din S.U.A.în cadrul întrevederii au fost a- bordate probleme de interes comun privind dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare româno-amen- cane.

manifeste grijă maximă pentru «tarea valorilor noastre sportive.La categoria pană, cei doi finaliști sînt M. Ploieșteanu (Metalul București) — învingător al unui meci aspru cu Titi Tudor (Steaua) — și Gheorghe Ciochină (Steaua), care a cîștigat la puncte partida cu N. Georgescu (C.S.M. Cluj-Napoca). O finală. de-acum obișnuită, la categoria ușoară : Calistrat Cuțov contra Paul Dobresou (ambii de la Dinamo). La ,,mijlocie-mică“. Victor Silberman (Rapid) va ataca și acest titlu lup- tind duminică împotriva lui Pavel Istrate (B.C. Galati).Favorițli au învins la categoria semigrea : C. Dafinoiu (B.C. Brăila), prin abandon r. I pe Gh. Matache (Hidrotehnica Constanța), iar C. Varan (C.S.M. Reșița) pe tînărul C. Vrînceanu (Dinamo). însă acesta, campion național de juniori — 1975, a fost călduros aplaudat de spectatori pentru replica și aptitudinile demonstrate în ring.Azi, de la ora 18,30, va avea Ioc reuniunea semifinală la restul categoriilor.
V. M.

care a întrecut în finală cu 6—4, 7—5 cuplul Ilie Năstase—Arthur Ashe.
BASCHETAseară s-a disputat în Capitală al doilea meci de baschet masculin între formațiile Dinamo Moscova și Dinamo București. Partida s-a terminat la egalitate : 92—92 (58—51). Din echipa gazdă s-au remarcat Novac (19) și Niculescu (18). în timp ce de la oaspeți cel mai eficace jucător a fost Sidiakin (19).
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SESIUNEA O.N.U. CONGRESUL MONDIAL AL FEMEILOR

în sprijinul reunificării independente și pașnice a CoreeiNAȚIUNILE UNITE 23 — Corespondentul nostru transmite : In Comitetul pentru problemele politice șl de securitate al Adunării Generale în care continuă dezbaterile asupra punctului intitulat „Problema coreeană", au luat cuvîntul, între alții, reprezentanții R.P. Chineze. Siriei, Uniunii Sovietice, Congoului si Algeriei, care s-au pronunțat în favoarea transformării Acordului de armistițiu într-un acord de pace, prin negocieri directe între Statele Unite Si R.P.D. Coreeană, creîndu-se astfel

condiții favorabile pentru accelerarea reunificării independente și pașnice a Coreei, restabilirea unității naționale a acestei țări și respectarea voinței și aspirațiilor întregului popor coreean. Vorbitorii au insistat asupra imperativului încetării amestecului străin în afacerile interne ale poporului coreean, prin desființarea Comandamentului Națiunilor Unite din Coreea de Sud și retragerea imediată a tuturor trupelor americane din această parte a tării.

BERLIN 23 — Corespondentul nostru transmite : în cea de-a patra zi a Congresului mondial pentru Anul internațional al femeii, de la Berlin, au continuat dezbaterile pe comisii, în intervențiile lor, membrele dele
gației țării noastre au abordat_o serie de aspecte privind rolul și locul femeii în societatea socialistă din România și au expus poziția delegației române față de problemele puse în discuție.

ORIENTUL APROPIAT
® Consiliul de Securitate a reînnoit mandatul forțelor O.N.U. 
în Sinai • Masuri de aplicare a Acordului de dezangajare 

egipteano-israelian

Condamnare ferma a manevrelor de scindare a NamibieiNAȚIUNILE UNITE 23. — Corespondentul nostru transmite : „Problema Namibiei" constituie tema dezbaterilor Comitetului pentru problemele coloniale al Adunării Generale a O.N.U. La dezbateri participă, in calitate de observator, o delegație a Organizației Poporului A- fricii de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul României, Petre Vlăscea- nu, a declarat că tara noastră împărtășește îngrijorarea legitimă exprimată în legătură cu înrăutățirea situației din Namibia și condamnă cu fermitate manevrele autorităților polițienești ale regimului apartheidului din Africa de Sud, care urmărește scindarea Namibiei. Faptul că Consiliul de Securitate — prin măsurile

adoptate pînă în prezent — nu a reușit să determine regimul lui Vorster să ' renunțe la politica sa a- nexionistă, impune o reevaluare a politicii Națiunilor Unite in chestiunea Namibiei. în consecință, a arătat vorbitorul, trebuie adoptate decizii ferme capabile să creeze premisele restaurării situației legale in Namibia, pentru a da poporului a- cestui teritoriu posibilitatea să-și exercite dreptul la autodeterminare, în acest scop, trebuie retrase imediat și necondiționat forțele armate și polițienești sud-africane din Namibia și abandonate politicile de bantustanizare și apartheid de pe teritoriul său. De asemenea, trebuie sporit ajutorul material, politic și moral acordat mișcării de eliberare națională a poporului namibian.

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a aprobat, joi. o rezoluție care prevede reînnoirea pe termen de un an a mandatului Forței de urgentă a Națiunilor Unite în Sinai (United Nations Emergency Force — U.N.E.F.). Mandatul său expiră la 24 octombrie. Forța de urgentă a Națiunilor Unite în Sinai a fost constituită la 25 octombrie 1973.SINAI 23 (Agerpres). — După prima întrunire a Comisiei militare mixte egipteano-israeliană. care s-a tinut la unul din posturile de observatori O.N.U. din Sinai, a fost dat publicității un comunicat în care se

arată că, în cadrul reuniunii, au fost adaptate dispoziții pentru punerea în aplicare în regiunea meridională a prevederilor Acordului de dezangajare și protocolului anexă. Aceste dispoziții cuprind aprovizionarea cu apă și procedura de retrocedare a zăcămintelor petrolifere.Comisia mixtă a hotărît. pe de altă parte, crearea unui cartier general avansat, la care vor fi atașați ofițeri de legătură ai celor două părți, pentru facilitarea procesului de re- desfășurare a forțelor, se spune în comunicat. Următoarea reuniune a Comisiei mixte Se va desfășura în același loc la 11 noiembrie.

Pentru o largă cooperare internațională 
In vederea protejării mediului înconjurătorNAȚIUNILE UNITE 23 — Corespondentul nostru transmite : Comitetul pentru problemele economice al Adunării Generale dezbate. în prezent, raportul Consiliului de administrație al Programului Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător. Delegațiile a numeroase state, între care și Româaia. abordează chestiunea soluționării problemelor protecției mediului ambiant, în strînsă interdependentă cu acțiunile vizînd instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Luînd cuvîntul. reprezentantul țării noastre. Ion Goriță, a arătat că România acordă o deosebită însemnătate sprijinirii eforturilor

țărilor în cura de dezvoltare în crearea structurii organizatorice, formarea de cadre naționale și achiziționarea de tehnologii pentru protejarea mediului înconjurător și pentru crearea șl dezvoltarea unor industrii cu un grad redus de poluare. în măsură să contribuie la o mai eficientă valorificare a resurselor naționale proprii. Vorbitorul a subliniat, totodată, că România sprijină măsurile preconizate de conducerea Programului Națiunilor Unite pentru mediul înconjurător șl este gata să participe la inițierea ei realizarea unor programe de cooperare internațională în acest domeniu.
Rezoluția Consiliului de Securitate in problema 

Saharei occidentaleNAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a adoptat, miercuri seara, prin consens, o rezoluție în problema Saharei occidentale. în termenii acestei rezoluții, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, este invitat să intre ime
diat In contact cu toate părțile implicate și interesate, urmînd să prezinte, ulterior, un raport asupra rezultatelor consultărilor avute, pe baza căruia consiliul să poată adopta măsurile corespunzătoare privind situația Saharei occidentale.

Eforturi pentru normalizarea 
situației din AngolaLUANDA 23 (Agerpres). — Ministrul portughez al cooperării, Victor Crespo, aflat într-o misiune de cîte- va zile la Luanda, centrul administrativ al Angolei, va avea convorbiri cu liderii celor trei mișcări de eliberare națională — M.P.L.A., F.N.L.A. și U.N.I.T.A. — in vederea găsirii unei soluții a situației din acest teritoriu — au declarat surse oficiale portugheze de la Luanda, citate de agenția Reuter.Surse oficiale portugheze menționate de agenția Reuter afirmă că cele trei mișcări angoleze de eliberare salută acest efort al guvernului de la Lisabona.Pe de altă parte, înaltul comisar

portughez în Angola, contraamiralul Leonel Cardoso, a declarat că țara sa desfășoară o susținută activitate diplomatică pentru a se ajunge la un acord intre forțele politice angoleze urmat de încetarea ostilităților înainte de 11 noiembrie, dată la care a fost anunțată proclamarea independenței teritoriului. Potrivit ziarului lusitan „O Seculo", contraamiralul Leonel Cardoso a subliniat că aceste eforturi vor fi concertate cu activitatea Organizației Unității Africane, cu cea a statelor africane învecinate cu Angola și cu a altor țări interesate în soluționarea situației din Angola — adaugă agenția Reuter.

MOSCOVA VizităTovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., a sosit ioi la Moscova, unde, la invitația C.C. al P.C.U.S.. face o vizită de prietenie în Uniunea Sovietică.La sosire, pe aeroportul Sereme- tievo. tovarășul Ștefan Andrei a fost întîmpinat de K. F. Katușev. secretar al C.C. al P.C.U.S.. de activiști de partid.A fost prezent Gheorghe Badrus,

de prietenieambasadorul țării noastre în Uniunea Sovietică, și membri ai ambasadei.
★La plecare, pe aeroportul Otoperil, au fost prezenti tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., activiști de partid.Au fost de fată N. V. Maslennikov, însărcinatul cu afaceri a.i. al Uniunii Sovietice Ia București, și membri ai ambasadei.

CAIRO

Convorbiri româno-egipteneCAIRO 23 — Corespondentul nostru transmite : Mamdouh Salem, primul ministru al Republicii Arabe Egipt, a primit pe Emil Nicolcioiu, ministrul român al justiției, care face o vizită în Egipt, la invitația lui Abdel You- nes. ministrul egiptean al justiției. în cursul întrevederii a fost subliniată contribuția președintelui Nicolae Ceaușescu Și a președintelui Anwar El Sadat la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări, exprimindu-se deplina satisfacție fată de- cursul ascendent al raporturilor româno-egiptene.Primul ministru egiptean, relevînd

puternica personalitate politică a președintelui Nicolae Ceaușescu. contribuția sa la eforturile pentru solutionarea politică a crizei din Orientul Apropiat, a adresat șefului statului român un cald mesaj de stimă și prietenie, Împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea sa politică de înaltă răspundere pe plan intern și internațional.Cu prilejul vizitei, ministrul egiptean al justiției a oferit un dineu. La dineu au participat Mamdouh Salem. primul ministru, alte înalte oficialități egiptene.

agențiile de presă transmit:
încheind vizita în R. P.

Chineză, Henry Kissinger, secretarul de stat al S.U.A., a părăsit joi dimineață Pekinul. în drum spre Washington, el a sosit la Tokio, unde urmează să aibă convorbiri cu primul ministru Takeo Miki, cu ministrul de externe și cu alți membri ai cabinetului japonez.
Partidul Comunist din 

ECUadOr salută măsurile adoptate de guvernul condus de președintele Guillermo Rodriguez Lara îndreptate împotriva acțiunilor forțelor imperialiste și oligarhiei. — se arată într-un document al partidului, dat publicității și reluat ■ de agenția Prensa Latina.
La Salzburg s_au desfășurat lucrările seminarului româno-aus- triac pe teme de educație și pedagogie în cadrul programului de schimburi culturale dintre cele două țări. Din România a participat o delegație de specialiști în domeniul educației și pedagogiei, condusă de prof. dr. Radu Bogdan, adjunct al ministrului educației și învătămîntului.

/Sesiune. La Varșovia s-au desfășurat lucrările celei de-a 27-a sesiuni a Adunării generale a Organizației Internaționale de Radiodifuziune și Televiziune, la care a participat și o delegație condusă de Ioniță Bujor, director general adjunct al Radioteleviziunii române. In cadrul lucrărilor au fost examinate posibilitățile de dezvoltare continuă a colaborării internaționale în domeniul radiodifuziunii și televiziunii. Șefii delegațiilor participante la sesiune au fost primiți de Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.
Premiul Nobel pentru li

teratură pe anul 1975 a fost de_ cernat scriitorului italian Eugenio Montale. Născut în 1896. la Genova, publică prima sa culegere de poezii, intitulată „Ossi di seppia" („Oase de

sepie"), în 1925. Ca urmare a concepțiilor sale antifasciste. în 1938 Eugenio Montale a fost obligat să renunțe la activitatea publicistică, dedicîn- du-se traducerilor. Volumele de poezie care-1 definesc ca unul dintre marii poeți ai lumii contemporane sînt „Le occasioni" („Ocaziile"), a- părut în 1939. „La bufera e altro" („Furtuna Și altele"), in 1948. „Satura". în 1962. și „Diario del 71 e del 72“ („Jurnal din 71 și 72"). în 1973.
Expoziție de grafică ro

mânească IO HanOi. Deschisă șub auspiciile Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea, expoziția prezintă 63 lucrări executate de peste 30 artiști plastici. La vernisaj au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe șl ai Comitetului pentru relații culturale cu străinătatea, oameni de cultură șl artă, ziariști. Au fost, de asemenea, prezenti ambasadorul României la Hanoi, Tudor Zamfira, altl membri ai ambasadei.

Sesiunea anuala a alian
ței cooperatiste internațio
nale, care și’a încePut lucrările ia Stockholm, reunește delegații din 67 de țări. Delegația României este condusă de tovarășul Nicolae Mihai, președintele Centrocoop.

Cvartetul „Academica" * susținut un concert la Muzeul regal de arte frumoase din Bruxelles. Concertul a fost inclus în prestigiosul ciclu de manifestări muzicale ..Concerts de Midi", aflat sub înaltul patronai al reginei Fabiola. Tinerii in- terpreti români Mariana Sîrbu-Dăn- cilă. Ruxandra Colan. Constantin Zanidache și Mihai Dăncilă-Sîrbu au fost îndelung aplaudați.
Poliția marocană 8 arestat la Tanger trei traficanți americani de stupefiante. In avionul particular, cu care aceștia sosiseră din Spania, a fost găsită o cantitate de 200 kilograme de hașiș concentrat.

Primele fotografii transmise de pe Venus
• Contrar Ipotezelor, suprafața astrului 

pietre • Refracția in atmosferaMOSCOVA 23 (A-gerpres). — Primele fotografii ale suprafeței planetei Venus, transmise miercuri, la citeva minute după așezarea lină pe solul îndepărtatei planete a modulului de cobo- rîre al stației interplanetare sovietice„Venus-9“, infirmăipoteza că suprafața acestui astru este a- coperită doar de dune de nisip. Una dintre imaginile recepționate de centrul sovietic

de urmărire a zborului stației „Venus-9“ relevă existenta unui sol acoperit de pietre cu dimensiuni intre 30 și 40 centimetri. Fotografiile luate sub un unghi de 140—160 de grade redau linia curbă a orizontului planetei, care infirmă la rindul ei o altă ipoteză, potrivit căreia refracția din atmosfera venusiană ar crea efectul unei lentila concave.

este acoperită de 
venusianăDupă cum precizează agenția T.A.S.S., recentele imagini sînt deosebit de clare, permițînd savantilor să facă aprecieri și asupra vîrstei anumitor roci. Unul dintre savant» sovietici, Mihail Marov, a declarat că „inițial s-a crezut că lumina solară difuzată prin atmosfera venusiană, foarte densă, nu va permite re- cepționarea unor imagini atît de clare".

Cu prilejul Zilei Armatei 
Republicii Socialiste RomâniaMOSCOVA 23 — CorespondentulAgerpres transmite : Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România, atașatul militar aero și naval al tării noastre în Uniunea So-- vietică, general-maior Gheorghe Din- culescu, a oferit, la 23 octombrie, un cocteil în saloanele Ambasadei române din Moscova. Au participat mareșalul Uniunii Sovietice I. I. Ia- kubovski, prim-locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., general de armată A. A. Epișev, șeful Direcției Politice Superioare a Armatei Sovietice și a Flotei Maritime Militare, locțiitori ai ministrului apărării, mareșali și generali, funcționari superiori din M.A.E. al U.R.S.S.

★Ambasadorul României la Budapesta, împreună cu atașatul militar și aero al țării noastre în R. P. Ungară au depus, joi, o coroană de flori la mormintele eroilor români din cimitirul Rakosliget din Budapesta, cinstind memoria celor peste 42 000 de ostași și ofițeri români care și-au jerfit viata pentru eliberarea Ungariei de sub dominația fascistă.In aceeași zi, la Casa centrală a armatei din Budapesta a fost inaugurată o expoziție de fotografii, în- fățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor forțelor armate ale României.
★La ambasadele țării noastre din Praga, Budapesta și Sofia, atașațil militari ai țării noastre au oferit cite un cocteil.
★La Belgrad, Atena, Budapesta și Ankara au fost organizate gale de filme înfățișînd contribuția armatei române 1a războiul antihitlerist, aspecte din viața și activitatea prezentă a militarilor români.La aceste manifestări au luat parte generali și ofițeri superiori din țările-gazdă, reprezentanți ai ministerelor afacerilor externe, alte oficialități. ambasadorii țării noastre în capitalele respective. (Agerpres)

DE PRETUTINDENI
• PREVIZIUNI OPTI

MISTE. Unul din cei mai pro- eminenți economiști occidentali, profesorul de origine australiană Colin Clark, dă o replică fermă „Casandrelor". care prevăd un viitor sumbru Terrei. In cartea sa „Mitul suprapopulării", el arată că pămintul poate hrăni din belșug, în condițiile unei agriculturi științifice, 35 de miliarde de oameni, sporul demografic fiind un important factor a! progresului. Nu se poate vorbi de o criză inevitabilă a materiilor prime, deoarece zăcămintele din scoarța pămîntului depășesc de mii sau chiar de milioane de ori esti- mațiile provizorii. Problemele energetice 1 Ele vor fi rezolvate în special de bateriile solare, iar vehiculele vor utiliza în exclusivitate, peste un secol, un combustibil inepuizabil : hidrogenul. Poluarea ? Pentru combaterea ei radicală vor fi suficiente 1—2 procente din produsul național brut al țărilor...
• ÎMPOTRIVA „PO

LUĂRII" CINEMATO
GRAFIEI. Reputatul cineast italian Roberto Rossellini — autor, printre altele, al celebrului film „Roma, oraș deschis" — și-a exprimat recent indignarea față de proliferarea fără precedent a producțiilor pornografice și care fac apologia violenței. într-o scrisoare deschisă adresată cotidianului „Paese Sera", regizorul italian condamnă această situație intolerabilă, care afectează promovarea peliculelor de o reală ținută estetică și, implicit, educația artistică a publicului.

• MEREU LA ÎNĂL
ȚIME! Ani de-a rindul, șer- pașii nepalezi — renumiți ghizi montani, recrutați din rîndurile populației ce locuiește la poalele Himalayei, cunoscuți prin calitățile lor fizice și cunoașterea remarcabilă a locurilor —au făcut parte din expedițiile efectuate pe înălțimile celui mai grandios masiv din lume. De curînd însă a avut loc o premieră absolută : o echipă alcătuită exclusiv din șerpași a reușit să ajungă pe vîrful Kwangee, înalt de aproape 6 700 m, fiind prima expedițiecare obține această reușită.

• „JUVAKRIL" - numele unei pietre semiprețioa- se obținută pe cale artificială dintr-un polimer și care rivalizează in frumusețe și calitate cu malahitul și jaspul. Autorii acestei realizări sînt oamenii de știință de la Institutul de chimie al Academiei de științe din Ucraina. Juvakrilul poate fi pigmentat in diferite nuanțe și, în ciuda durității, se prelucrează ușor. El iși va găsi utilizare in industria bijuteriilor și in decorarea edificiilor.

Tradiționala „Zi a Națiunilor Unite", marcată în fiecare an la 24 octombrie — data intrării în vigoare, în 1945, a Cartei Națiunilor Unite — are anul acesta semnificații și rezonanțe deosebite, întrucît de la istoricul eveniment se împlinesc 30 de ani. Un jubileu care îndeamnă la reflecții asupra drumului parcurs de organizație, la scrutarea perspectivelor, dar care, mai cu seamă, cheamă Ia eforturi în vederea sporirii contribuției O.N.U. la cauza păcii, colaborării și progresului în lume.Plămădită în focul celei mai teribile conflagrații din istorie și întru- chiplnd năzuințele și speranțele popoarelor de „a izbăvi generațiile viitoare de flagelul războiului" și de a trăi intr-o lume a colaborării și progresului, Organizația Națiunilor Unite și-a asumat menirea de înaltă răspundere de a acționa în vederea realizării unor obiective de însemnătate fundamentală pentru destinele umanității : menținerea păcii și securității internaționale ; dezvoltarea relațiilor prietenești între națiuni ; realizarea cooperării in vederea soluționării problemelor de ordin economic, social, cultural șl umanitar ale lumii de azi ; funcționarea ca un centru de armonizare a eforturilor națiunilor în vederea a- cestor țeluri comune.Pe linia înfăptuirii acestor deziderate, O.N.U., eliberîndu-se în tot mal mare măsură de atmosfera „războiului rece", realizînd progrese substanțiale pe calea universalității organizației, a desfășurat, de-a lungul celor trei decenii de existență, o amplă activitate. Intr-un șir de probleme majore care au stat în atenția organizației au fost adoptate documente și rezoluții de mare importanță pentru stimularea proceselor pozitive din viața internațională, în mod deosebit a procesului de lichidare a colonialismului și vestigiilor sale. Contribuții pozitive a adus activitatea O.N.U. la promovarea colaborării internaționale în domeniile economic, cultural și social. Mai ales în ultimul timp, un șir de conferințe mondiale, organizate sub egida O.N.U., sesiuni extraordinare ale Adunării Generale, organisme specializate au pus în evidență acuitatea problemelor pe care le ridică împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace, persistența pe întinse regiuni ale globului a subdezvoltării, au elaborat documente importante în vederea sprijinirii efortului de dezvoltare al țărilor rămase în urmă, edificării unei noi ordini economice internaționale.In concordanță cu întreaga sa politică externă de pace și colaborare, România și-a afirmat deplina adeziune față de țelurile și principiile O.N.U., a participat de la inceput la

dezbaterea celor mai importante probleme înscrise pe agendă, a manifestat in permanentă inițiativă și spirit de conlucrare, afirmindu-se ca un factor deosebit de activ în eforturile pentru promovarea o- biectivelor organizației. Participarea președintelui României, Nicolae Ceaușescu, la sesiunea jubiliară din 1970, întîlnirile sale frecvente cu secretarul general al O.N.U. și cu personalități conducătoare ale

activității O.N.U., nu poate fi însă ignorat că, față de acuitatea problemelor lumii contemporane, O.N.U. nu s-a găsit întotdeauna la înălțimea așteptărilor popoarelor : în unele probleme, litigii și conflicte au fost adoptate hotărîri nejuste care au avut repercusiuni negative în viața internațională ; nu puține hotărîri importante adoptate de O.N.U. au rămas nerealizate în practică ; iar în probleme de mare însemnătate, cum

actuale, de a o transforma într-un instrument mult mai puternic și mai eficace. Ecoul puternic pe care l-a avut această inițiativă, rezoluțiile a- doptate în unanimitate pe baza ei subliniază) oportunitatea și actualitatea măsurilor preconizate, ca și a adoptării de noi măsuri în același scop.Corespunzător poziției sale de principiu, România consideră că trebuie acționat cu toată hotărîrea pen-

state Independente ; pe toate meridianele se manifestă cu o vigoare fără precedent voința popoarelor de a fi stăpîne pe propriile destine, pe avuțiile lor naționale, de a pune capăt vechii politici de dominație și dictat, de a instaura noi relații interstatale. democratice și echitabile, care să permită dezvoltarea liberă, într-un climat de pace, securitate și colaborare, a fiecărei națiuni, progresul general al umanității.
UN MARE DEZIDERAT Al POPOARELOR, 0 IMPORTANTĂ CERINȚĂ A PĂCII ȘI PROGRESM UMANITĂȚII

Creșterea rolului și eficienței 0. N. U. 
in viața internațională

Acum 30 de ani a fost adoptată Carta Națiunilor Unite
„Astăzi, mai mult ca oricind, este imperios necesar ca toate statele să acțio

neze pentru întărirea rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite în soluționarea 
problemelor cu care este confruntată omenirea, în promovarea unui curs nou în relațiile 
internaționale, în edificarea unei lumi mai drepte și mai bune".

NICOLAE CEAUȘESCU

organismelor din sistemul O.N.U., găzduirea în țara noastră a unor importante reuniuni ale O.N.U., stabilirea la București a unui centru permanent de informare al O.N.U. subliniază însemnătatea deosebită pe care țara noastră o acordă forului internațional. Poziția țării noastre, inițiativele și propunerile românești în probleme centrale ale vieții internaționale — destinderea In Europa, dezarmarea, educarea tineretului, știința și tehnica în scopul dezvoltării și numeroase altele — au marcat importante contribuții la activitatea constructivă a organizației. A- precierile de care se bucură eforturile depuse și-au găsit expresie în desemnarea României la conducerea unor organe și organisme ale O.N.U., semnificativă fiind, în acest sens, recenta alegere a țării noastre ca membru nepermanent al Consiliului de Securitate.Evidențiind aspectele pozitive ale

este aceea a dezarmării, dezbaterile continuă să bată pasul pe loc. Toate acestea au diminuat autoritatea și prestigiul O.N.U. — și aceasta tocmai într-o perioadă cînd mersul evenimentelor impune organizației răspunderi și atribuții sporite.După cum este știut, necesitatea imperioasă a creșterii rolului O.N.U. și sporirii eficienței sale, a îmbunătățirii radicale a activității organizației, a constituit o preocupare constantă a României socialiste, a președintelui Nicolae Ceaușescu. Inițiativa țării noastre de a Înscrie, încă din 1972, această problemă ca punct pe ordinea de zi a Adunării Generale a urmărit creșterea rolului organizației în viața internațională, democratizarea structurii ei, asigurarea realizării obiectivelor și principiilor, folosirea mai judicioasă a posibilităților de care dispune — totul în scopul de a o face să corespundă mai bine cerințelor

tru ca O.N.U. să aducă o contribuție mai importantă la abolirea vechii politici de dominație și dictat, la instaurarea noilor relații, bazate pe egalitate și echitate, la soluționarea concretă și efectivă a problemelor stringente privind dezarmarea, lichidarea vestigiilor colonialismului, depășirea subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini economice și politice. In legătură cu acest deziderat, ar fi de cea mal mare utilitate adoptarea și aplicarea în viață a unor programe speciale în domeniul cooperării și edificării noii ordini economice.Nu poate fi ignorat că un șir de prevederi și norme din Carta O.N.U au rămas în urma vieții. Formulări referitoare la colonii, la drepturi de tutelă sînt astăzi cu totul anacronice.Intr-adevăr, în cele trei decenii care au trecut de la înființarea O.N.U., pe arena internațională au avut loc uriașe prefaceri înnoitoare. Pe harta politică au apărut zeci de

Evident, Organizația Națiunilor Unite nu poate rămîne în afara acestor mutații ; vitalitatea și forța ei depind direct de capacitatea de a reflecta realitățile contemporane. După cum a relevat chiar zilele a- cestea tovarășul Nicolae Ceaușescu. viața cere ca O.N.U. să se adapteze schimbărilor care s-au produs în lumea de azi, pune cu tărie la ordinea zilei problema democratizării O.N.U., îmbunătățirii structurii și principiilor sale.Este adevărat că, drept urmare a schimbărilor intervenite, numărul membrilor O.N.U. a crescut de la 51 la constituire, la 142 în prezent, ea incluzînd astfel cvasiunanimitatea statelor independente. Dar vocația spre universalitate a forumului mondial nu se limitează doar la cuprinderea tuturor statelor ; universalitatea implică în mod necesar crearea condițiilor pentru ca toate statele membre, indiferent' de orin-

duire socială, de mărime, de potențial și nivel de dezvoltare, să poată participa, pe baza deplinei egalități în drepturi, Ia întreaga activitate a organizației.Un aspect nu mai puțin important al universalității constă în aceea ca toate marile probleme internaționale, care interesează literalmente toate popoarele și angajează înseși destinele lor, să fie aduse în cadrul O.N.U. Tocmai fiindcă la O.N.U. sînt reprezentate aproape toate țările, că aci își pot face ele auzite glasul și susține interesele proprii. O.N.U. este forul cel mai adecvatpentru abordarea tuturor marilor probleme, atît politice cît și economice, ale umanității, pentru armonizarea punctelor de vedere și găsirea unor soluții care să întrunească cel mai larg consens și, prin aceasta, să fie aplicabile în viață.Enunțarea în Cartă a unor principii de relații interstatale, cum sînt egalitatea suverană, neamestecul, abținerea de la forță, a avut, desigur, în anii constituirii organizației, o mare însemnătate internațională ; timpul care s-a scurs de atunci a pus însă în evidență necesitatea ca ele să fie dezvoltate și completate cu noi principii, a căror aplicabilitate da către toți și față de toți să fie asigurată. In acest sens, țara noastră preconizează elaborarea unui cod de conduită, cu caracter universal, in care să fie statuate drepturile și obligațiile fundamentale ale tuturor statelor.Totodată, țara noastră consideră necesară adoptarea unor măsuri politice și organizatorice care să asigure O.N.U. un rol mai activ și mai eficient in prevenirea și soluționarea pe cale pașnică a diferendelor și conflictelor dintre state. La creșterea rolului și eficacității O.N.U. ar contribui, de asemenea, măsuri politice și organizatorice pentru sporirea atribuțiilor și competenței Adunării Generale, consacrarea unor proceduri și mecanisme democratice de lucru, urmărirea consecventă a modului de îndeplinire a rezoluțiilor.Reafirmîndu-și și cu prilejul aniversării de azi atașamentul deplin față de țelurile fundamentale ale O.N.U., România socialistă este ferm hotărîtă să acționeze, împreună cu celelalte state membre, pentru amplificarea rolului organizației în viața politică și economică, pentru transformarea ei într-un scut de nădejde al păcii și securității și un promotor activ, viguros, cu înalt prestigiu și autoritate al aspirațiilor popoarelor de dezyoltare liberă pe calea progresului, de făurire a unei lumi mai drepte și mai bune.
Ion FINTINARU

• VITEZĂ LIMITATĂ - 
ACCIDENTE MAI PU
ȚINE. Recente statistici publicate în S.U.A. relevă o diminuare a numărului accidentelor de circulație : în luna septembrie a acestui an s-au înregistrat 4 134 de victime -r mai puțin cu 3 la sută in raport cu septembrie 1974, și cu 16 la sută față de aceeași lună în 1973. Declinul curbei accidentelor se datorește, apreciază experțli, faptului că un număr tot mai mare de conducători auto se conformează regimului de limitare a vitezei — de 90 km/h. — introdus anul trecut. Pe de altă parte, tot în S.U.A. se semnalează că un sport mai puțin răspîndit, ciclismul, cunoaște, de cînd cu criza .energetică, o dezvoltare deosebită, numărul bicicliștilor de duminică — cum sînt numiți aceștia -r ridicîn- du-se la circa 12 milioane.

• PĂSTRAREA DE
ȘEURILOR RADIOACTI
VE. Studiul diverselor obiecte de sticlă din antichitate a arătat că nisipul cuarțos nu se degradează de-a lungul mileniilor. Din această cauză, atomiștii au abordat problema folosirii acestui material la depozitarea deșeurilor radioactive de la centralele electronuoleare, de pildă. In acest sens, oamenii de știință de la Centrul de cercetări nucleare de la Karlsruhe au întreprins o serie de experiențe menite să evidențieze dacă proprietățile sticlei suferă modificări sub influența radiațiilor nucleare. Ei reproduc astfel, în ritm rapid — adică pe parcursul a doar doi ani — e- fectul pe care radiațiile alfa emise de deșeurile radioactive le-ar avea de-a lungul unui mileniu. Dacă sticla își va dovedi rezistența după încheierea experiențelor, se va trece la includerea periculoaselor deșeuri în blocuri de sticlă ce vor fi depozitate în saline părăsite.

• MUZEU AL NAVI
GAȚIEI. în portul vest-ger- man Bremerhaven a fost deschis, recent, un muzeu al navigației. In afara unor exponate care ilustrează istoria navigației, într-o radă special amenajată a portului sînt mai multe nave de originală, datînd de sute de ani. expuse construcție mai multe

•PODURI PESTE 
MARE. După cinci ani de studii, specialiștii niponi au în- ‘ tocmit proiectul de construcție a 19 poduri peste marea interioară dintre insulele Honshu și Shikoku. Ziarul „Japan Times" arată că acest vast proiect va costa 1 330 000 milioane de yeni. Primul pod urmează să intre în funcțiune în anul 1985.
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