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într-o atmosferă entuziastă, de puternică 
manifestare a hotărîrii de a asigura înfăptuirea 
politicii partidului privind creșterea rolului școlii 
in pregătirea pentru muncă și viață a tinerei 

generații, ieri a avut loc în Capitală

Miercuri după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe dr. Rafaat El-Assad, membru al Biroului Comandamentului regional al Partidului Baas Arab Socialist din Republica Arabă Siriană, care, la invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită de prietenie in țara noastră.La primire a participat tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.A fost de față Walid Al-Moualem, ambasadorul Siriei la București.

Oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut de prietenie din partea președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad. Totodată, dr. Rafaat El-Assad a exprimat șefului statului român întreaga sa gratitudine pentru Întrevederea acordată, pentru plăcutul prilej de a cunoaște din realizările obținute de România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat pe oaspete să adreseze. Ia Întoarcerea in patrie, salutările sale de prietenie președintelui Hafez El-Assad.In cursul întrevederii a fost subliniată cu satisfacție evoluția fruc

tuoasă a relațiilor romăno-siriene șl s-a manifestat convingerea că, pe baza înțelegerilor stabilite cu ocazia dialogului la nivel înalt, aceste raporturi se.vor extinde și întări continuu, in folosul celor două state șl popoare, al cooperării și înțelegerii internaționale.A fost reliefată necesitatea Intensificării eforturilor în vederea soluționării pe cale pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu, a instaurării unei păci drepte și -durabile în a- ceastă regiune.întrevederea a decurs intr-o atmosfera de caldă prietenie.
Ambasadorul MaroculuiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit în ziua de 15 septembrie pe Maati Jorio, ambasadorul Regatului Marocului la București, la cererea acestuia.Ambasadorul a înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de pri

etenie al regelui Hassan al II-lea al Marocului și i-a transmis cele mai cordiale salutări din partea suveranului marocan. împreună cu urări de progres poporului român.Mulțumind. tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe ambasador să transmită regelui Hassan al II-lea
expresia sentimentelor sale de prietenie, iar poporului marocan cele mai bune ui’ări de prosperitate și bunăstare.In continuarea primirii a avut Io« o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
CU PRILEJUL DESCHIDERII NOULUI AN DE 1NVĂTĂM1NT

® La marele miting de pe platforma Politehnicii, 
la toate unitățile școlare vizitate—indicații 
și recomandări de mare însemnătate ale 
secretarului general al partidului pentru 
perfecționarea activității școlilor de toate 
gradele, integrarea învățămintului cu 
producția, sporirea eficienței întregului 
proces instructiv-educativ potrivit obiectivelor 
Programului ideologic al partidului

• Pretutindeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat cu ovații, cu călduroase 
manifestări de dragoste și înaltă prețuire, 
cadrele didactice, zecile de mii de elevi și 
studenți exprimîndu-și angajamentul de a 
munci cu abnegație, de a se pregăti temeinic 
pentru a fi cit mai utili patriei socialiste

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut miercuri o vizită de lucru în Capitală cu prilejul deschiderii noului an de invă- țămînt 1976—1977.împreună cu secretarul general al partidului au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Janos Fazekas, Paul Niculescu, Ion Dincă, Ion Ursu.Participarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la acest eveniment sărbătoresc, care a intrat în tradiție la începerea fiecărui an de studiu, ilustrează locul de prim-plan Pe care-1 ocupă învățămîntul în viața țării, rolul deosebit pe care partidul, secretarul său general, societatea noastră îl conferă școlii în nobila activitate de pregătire a tinerei generații, de formare a omului nou.In timpul vizitei, secretarul general al partidului s-a întîlnit cu miniștri, cu alți factori de răspundere din domeniul învățămintului și educației. al economiei, cu cadre didactice, cil studenți și elevi. în timpul acestui intens și rodnic dialog fiind examinat modul cum sînt transpuse în faipt importantele sarcini ce revin școlii prin documentele Congresului al XI-lea. prin Programul partidului, prin hotărîrile Congresului educației politice și al culturii socialiste. S-au analizat și stabilit măsuri eficiente, căi și modalități concrete de acțiune care să asigure ridicarea învățămîn- tului la un nivel calitativ superior, modernizarea continuă a structurilor și conținutului său. desăvârșirea procesului de integrare organică cu producția și cercetarea științifică, a-(Continuare in pag. a Il-a)
Primire plină de căldură la Grupul școlar al Ministerului Industriei Ușoare

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la mitingul cu prilejul inaugurării festive a noului an de studiuDragi tovarăși și prieteni,Cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt doresc să vă adresez un salut călduros și cele mai calde felicitări vouă, tuturor studenților și elevilor din Republica Socialistă România. (Aplauze puternice, urale).Deschidem învățămîntul de toate gradele în primul an al noului cincinal — anul în care întregul popor a trecut cu hotărîre la înfăptuirea Programului partidului, 

a Directivelor de dezvoltare eco- nomico-socială adoptate de Congresul al XI-lea, care a pus în fața națiunii noastre, ca obiectiv central al întregii activități, făurirea 

societății socialiste multilateral dezvoltate, ridicarea bunăstării și fericirii tuturor celor ce muncesc. (Aplauze. Se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").în cele 8 luni care au trecut din primul an al noului cincinal, oamenii muncii din patria noastră au realizat succese remarcabile în dezvoltarea, industriei socialiste, care a crescut într-un ritm de peste 11 la sută. Succese deosebite ș-au obținut și în agricultură, precum și în alte sectoare ale economiei naționale. în ciuda condițiilor climatice — care nu au fost dintre cela mai favorabile — obținem o producție de grîu superioară tuturor anilor de pînă acum și sînt per

spective bune și pentru culturile de toamnă. (Aplauze puternice).Toate realizările dobîndite în a- ceastă perioadă a noului cincinal demonstrează cu putere justețea hotărîrilor Congresului al XI-lea, realismul planului de dezvoltare e- conomico-socială, precum și forța creatoare a clasei noastre muncitoare. a intelectualității, a întregului popor care, urmînd neabătut linia generală a partidului comunist, înfăptuiește cu fermitate programul de ridicare a țării pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul").în condițiile acestei vaste acti

vități desfășurate de toate categoriile de oameni ai muncii, ale elanului general al poporului nostru, deschidem noul an de învățămînt care marchează începutul muncii, în noul cincinal, pentru pregătirea cadrelor de specialiști, cu o calificare tot mai înaltă, necesare tuturor domeniilor vieții e- conomice și sociale.Desigur, studenții care intră astăzi în primul an vor lucra ca specialiști în producție în cincinalul viitor; încă din luna aceasta ei vor putea lucra însă direct în producție, în atelierele proprii, în a- telierele și secțiile întreprinderilor industriale, în proiectare, ca și în alte domenii de activitate. Astfel, 

ei vor participa activ la realizarea planului cincinal 1976—1980 și își vor aduce contribuția la dezvoltarea generală a patriei. (Aplauze puternice).In ce privește elevii din licee, de asemenea, numai o parte din ei vor lucra direct în producție în acest cincinal, alții vor intra în institutele de învățămînt superior. Dar atît ei, cît și cei din școlile profesionale, încă din această lună vor putea participa activ la activitatea de producție și, într-o a- numită măsură, își vor aduce contribuția nemijlocită la dezvoltarea generală a patriei. Iată în ce mod înfăptuim în viață hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului pri

vind integrarea învățămintului cu cercetarea și producția, făurirea unui nou cetățean al patriei socialiste înarmat cu cele mai înalte cunoștințe științifice și temeinic pregătit pentru muncă, pentru cercetare, gata să acționeze cu îndrăzneală și pasiune pentru înflorirea generală a societății noast. socialiste, contribuind la progresul științei, la ridicarea națiunii noastre pe o treaptă superioară de dezvoltare. (Aplauze puternice).Am vizitat în dimineața acestei zile Institutul agronomic, Politehnica, precum și 3 școli și licee care au în același timp și caracter tehnic. Am putut constata cu multă satisfacție că s-au înregistrat pro

grese însemnate în realizarea directivelor stabilite de Congresul al XI-lea în domeniul învățămîntu- lui. Și nu numai în aceste institute și școli, dar în întregul învățămînt, în toate institutele de învățămînt superior, în tot învă- țămîntiil avem rezultate bune în legarea mai strînsă a învățămîn- tului cu cercetarea și producția. Tot ceea ce s-a realizat în acest domeniu demonstrează că linia stabilită de congres este pe deplin justă. De altfel, trebuie să spunem că aceasta este o preocupare și o orientare nu numai în România socialistă, ci în toată lumea.(Continuare în pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
CU PRILEJUL DESCHIDERII NOULUI AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT
(Urmare din pag. I)firmar-ea tot mai deplină a soolii. ca principal factor de cultură si educație socialistă.Profesorii, studenții și elevii, aflațt din nou împreună, in sălile de cursuri și laboratoare, au lntîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului cu cele mai calde sentimente de dragoste și prețuire, manifestindu-și bucuria Si sărbătoarea din inimile lor. Ei au exprimat secretarului general al partidului întreaga gratitudine si recunoștință pentru condițiile minunate ce le-au fost create, pentru preocuparea permanentă manifestată față de dezvoltarea școlii și creșterea rolului ei, față de educarea revoluționară a tineretului și formarea lui multilaterală, în spiritul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, al eticii și echității socialiste. Pretutindeni s-a aclamat entuziast „Ceaușescu — P.C.R.“, „Partidul — Ceaușescu — România", nume rostite vibrant, intr-o alăturare firească, cu valoare de simbol.La institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu", und910* varășul -Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Suzana Gâdea. ministrul educației și învățămîntului. Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru \ problemele tineretului, de rector, prof. dr. Tiberiu Mureșan, și membri ai senatului, se vizitează expoziția care redă succint modul în care cadrele didactice și studenții transpun in viață indicația secretarului general al partidului de a face din fiecare facultate | un puternic centru de cercetare și producție. în fața unui stand în care sint prezentate noi soiuri de cereale și plante tehnice, realizate pe terenurile fermei didactice a institutului, secretarul general al partidului se interesează de calitățile acestora, de condițiile de producție, de cantitățile obținute la hectar. Se face recomandarea ca pe terenurile institutului să se obțină producții superioare, care să servească drept model unităților agricole, ca studenții, împreună cu profesorii lor, să participe direct la toate lucrările agricole. Apreciind modul în care se pregătesc practic studenții de la agricultură șl zootehnie, tovarășul Nicolae Ceaușescu adaugă : „Tot. astfel trebuie procedat și la îmbunătățirile funciare. Să le dăm studenților și profesorilor lor o suprafață de teren, bunăoară de 10—15 000 hectare, pe care să facă toate lucrările necesare de organizare a terenului și ameliorări". .Uiî alt stand al expoziției prezintă realizările cadrelor didactice și studenților în cercetarea științifică. Sint înfățișate oaspeților soiuri de fructe, legume și alte produse create sau ameliorate în institut, în cadrul unor teme de cercetare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor prezenți, cadrelor didactice să dea mai multă atenție creării unor soiuri de legume timpurii, cu o productivitate înaltă, care să satisfacă nevoile de consum ale populației.— Văd aici și flori și plante ornamentale, spune tovarășul Nicolae Ceaușescu. Facultatea de horticultura. împreună cu cadrele de la biologie și de la silvicultură ar trebui să răspundă de amenajarea științifică și întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, să ajute competent consiliile populare în rezolvarea acestei probleme de larg interes cetățenesc.Vizita se încheie într-o atmosferă de puternic entuziasm, studenții prezent! la festivitate manifestînd cu căldură pentru partid și secretarul său general, exprimînd angajamentul de a învăța și munci cu abnegație, cu rezultate cît mai bune.în continuare se vizitează |_j. 
ceul de mecanică „23 Au* 
gUSt" de e’ev*’ muncitori depe marea platformă industrială unde se află uzinele „23 August" și alte importante obiective economice, cetățeni ai cartierului au ieșit in în- 

Intr-unui din atelierele Grupului școlar al Ministerului Industriei Ușoare

tîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care este salutat cu a- plauze și ovații.în holul liceului, in fața unor panouri ce înfățișează evoluția acestuia — din 1,946. anul înființării, și pină acum — inginerul Ilie Dabu, directorul acestei instituții de învă- tămînt. raportează secretarului general al partidului că sarcinile de producție planificate pentru acest an vor fi depășite, astfel că. pînă la 31 decembrie, producția realizată de e- levi în atelierele școlii se va cifra la 2,9 milioane lei ; adăugîndu-se cele realizate de elevi in secțiile uzinei în care și-au efectuat practica, valoarea efectivă a producției depășește 7,5 milioane lei.Se vizitează apoi expoziția școlii, în care sint expuse cîteva din realizările cele mai semnificative.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de modul în care este organizată activitatea de pregătire, de condițiile de învățătură și de viată ale elevilor. Adresîndu-se ministrului educației și învățămîntului, conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, direcției școlii, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă o mai bună organizare a activității in așa fel incit o treime din timpul destinat școlarizării să fie folosit efectiv în ateliere ca timp de producție pe serii, asemănătoare schimburilor de muncă. în condiții identice cu cele din uzină, astfel ca mașinile și utilajele din dotarea școlii să fie folosite cu maximum de randament. Aflind că nu toți elevii iau masa de prinz la cantina școlii, secretarul general recomandă ca, pe viitor, acest lucru să se facă pentru toți elevii, iar fondurile suplimentare să fie a- coperite din producția realizată de elevi. Se subliniază că acest lucru aste valabil și pentru celelalte școli, pentru întregul nostru învățămintUrmătorul obiectiv __ GfUpul 
școlar al Ministerului In
dustriei UȘOare. La sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu. a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat. înconjurați cu multă căldură de elevi și profesori, ing. Ion Oprișiu. directorul grupului școlar, a raportat despre modul cum au fost aduse la îndeplinire indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei in această unitate in 1971. în ultimii cinci ani, a arătat el, s-au organizat și dotat ateliere de filatură, pentru lină și bumbac, de țesă- torie și confecții. S-au înființat, de asemenea, cabinete și laboratoare menite să contribuie la modernizarea procesului de invățămînt. Transpu- mndu-se .în viață indicațiile primite, a fost mărit timpul destinat practicii productive de la 3 la 5 zile pe săp- tămînă. în ceea ce privește activitatea de perfecționare a cadrelor din industria ușoară, s-a arătat că în cadrul aceluiași grup școlar a fost organizat și un centru de perfecționare cu o capacitate de 2 500 cursanți. în același timp, s-au elaborat 33 de programe de profil privind toate subramurile industriei ușoare.Apreciind interesul arătat activității practice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se aplice noi metode, mai eficiente, de legare *a celor învățate de producție. De asemenea, să se ia măsuri pentru o mai bună structurare a programului de invățămînt, în așa fel încît practica productivă să capete ponderea corespunzătoare, iar cursurile să aibă loc, în bună măsură, în ateliere, fiind urmate de aplicații concrete ale cunoștințelor predate. Au fost apoi vizitate cîteva ateliere de țesătorie și filatură aflate în plină funcționare. înttucît atelierele-școală dispun de toate condițiile pentru a produce mai mult, s-a cerut ministrului industriei ușoare, tovarășa Lina Cio- banu, care se afla de față, conducerii grupului școlar să se preocupe de extinderea producției.Directorul școlii a asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că indicațiile primite vor fi înfăptuite intru totul.Cea de-a patra instituție de învă- țămînt înscrisă pe itinerarul vizitei de lucru din această zi a secretarului general al'partidului a constituit-o

Liceul industrial de chimie 
f Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost Întâmpinat de ministrul industriei chimice, Mihail Florescu. de profesoara Virginia Marian, directoarea liceului, de directorii întreprinderilor care patronează această instituție, amplasată în imediata vecinătate a marii platforme a industriei chimice din zona Dudești și integrată practic întreprinderilor de aici.în acest sens, secretarul general al partidului este informat că, pe linia modernizării procesului de învăță- mînt, corespunzător dezvoltării vieții noastre economico-sociale. în cadrul grupului școlar a fost organizată o adevărată microuzină structurată pe secții și ateliere, ceea ce oferă elevilor posibilitatea de a-și însuși temeinic deprinderile practice pe care le presupune exercitarea viitoarei profesiuni, iar absolvenților garanția că se vor integra fără dificultăți de acomodare în activitatea productivă pentru care s-au pregătit.Se vizitează, apoi, principalele in- stalații-pilot, dotate cu utilaje moderne. asemănătoare cu cele din u- zinele unde urmează să muncească absolvenții școlii profesionale, liceului de specialitate sau ai cursurilor postliceale de diferite profile, care funcționează în cadrul grupului școlar. Gazdele subliniază că. pe lingă activitatea productivă, elevii din ultimii ani desfășoară, sub îndrumarea profesorilor, unii dintre ei provenind chiar din uzine, o activitate de cercetare aplicativă, ale cărei teme sint stabilite în funcție de nevoile întreprinderilor de pe platforma industrială din apropiere.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat colectivului de cadre didactice și elevi de la Grupul școlar de chimie călduroase felicitări, urindu-le noi succese în activitatea pe care o desfășoară.

Institutul politehnic a în- timpinat cu ovații nesfîrșite, cu îndelungi aplauze pe secretarul general al partidului. Și aici vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost așteptată cu justificate sentimente de mîn- drie patriotică, de recunoștință și mulțumire, de către toți cei care învață și se pregătesc aici. în acest centru complex al învățămîntului ingineresc.Ca și în celelalte institute de în- vățămint vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cu specialiștii, cu cadrele didactice și studenții un fructuos dialog asupra realizărilor scolii românești, dar. mai ales, asupra sarcinilor de mare răspundere care revin slujitorilor ei în perspectiva dezvoltării fără precedent a întregii economii naționale. Analiza a- cestei problematici a avpt loc in cadrul unei expoziții organizate la Institutul politehnic, unde au fost expuse principalele realizări ale activităților de cercetare, proiectare și producție desfășurate în cadrul atelierelor și laboratoarelor de către elevii și studenții bucureșteni.O problemă de cea mai mare importanță abordată cu cadrele și specialiștii politehnicii, ai liceelor de specialitate și de cultură geriarâlă a fost aceea a adîncirii procesului de integrare a învățămîntului cu cercetarea. proiectarea și producția. Această orientare, imprimată scolii românești de secretarul general al partidului, a avut rezultate notabile, studenții și elevii fiind antrenați încă in timpul școlarizării la o activitate practică, continuă de cercetare. proiectare și producție, pregă- tindu-se, în acest mod, pentru a putea prelua și rezolva direct sarcinile complexe de la locul de muncă unde sint repartizați.în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că studenții și cadrele didactice de la Institutul ■politehnic bucurestean participă direct la realizarea a 15 programe naționale prioritare și a 20 de programe departamentale vizînd asimilarea de noi tipuri de motoare cu ardere internă și electrice, introducerea tehnicii de calcul în conducerea proceselor industriale, gospodărirea rațională a energiei și utilizarea de noi surse energetice, economii de metal ș.a. în prezent, institutele de Invățămînt superior din Capitală realizează în laboratoare și ateliere proprii produse de înaltă tehnicitate 

necesare modernizării proceselor de fabricație în peste 40 de unități industriale. Totodată. în acest cincinal, cadrele didactice și studenții vor definitiva 150 teme de cercetare și proiectare de importantă tehnică si științifică deosebită. O mare parte din activitatea practică — de cercetare, proiectare și producție — se realizează în baza unor contracte ferme cu institute de cercetare sau unități economice, contribuind astfel la formarea unui specialist complex, angrenat în soluționarea unor nevoi practice si răspunzind cerințelor imediate ale producției.Expoziția organizată reflectă sintetic această orientare a integrării învățămîntului cu cercetarea și producția. Astfel, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt înfățișate de rectorul institutului, acad. Radu Voinea, de către ceilalți specialiști ultimele creații ale studenților și cadrelor didactice. realizate recent în producție, ateliere proprii — aparaturi complexe, mașini și componente de mașini, toate fiind rezultatul unor pro- , iecte de diplomă vizînd soluționarea unor cerințe ale procesului productiv. Tovarășul Nicolae Ceaușescu are cuvinte de laudă și recomandă să se intensifice această activitate atit de necesară pentru formarea noilor cadre ca specialiști cu înaltă calificare. în acest sens, secretarul general al partidului a arătat că se impune ca în activitatea de cercetare și proiectare să se extindă, colaborarea cu institutele de specialitate pentru a se da răspuns unor probleme ridicate de procesul de producție. De asemenea, s-a subliniat că este necesar ca rezultatele cercetării și proiectării să fie valorificate cit mai complet în producție, studenții urmind să fie angajați și în activitatea practică de realizare a ceea ce concep și proiectează. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut factorilor de răspundere ca producția institutelor Și facultăților să se facă pe bază de plan de producție, fapt care impune respectarea contractelor și angajamentelor încheiate cu unitățile beneficiare, cu alte cuvinte o adevărată disciplină de producție.în continuare, au reținut atenția exponatele Institutului de artă plastică „Nicolae Grigorescu", care ilustrează grăitor modul cum au fost dezvoltate secțiile care Isi găsesc o directă comunicare cu nevoile producției — cea de textile, de sticlă și ceramică, de design — a căror activitate de creație se desfășoară pe bază de contracte cu industria.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a luat apoi cunoștință de preocupările actuale ale Institutului de construc- țiițn .ce privește antrenarea studen- țildf, mai ales a celor din ultimii ani, la Soluționarea unor teme de proiectare majore, care să constituie, în a- celași timp, obiectul unor lucrări de diplomă.
MARELE MITING DE PE PLATFORMA

INSTITUTULUI POLITEHNICMomentul culminant al vizitei de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în institute de invățămînt superior și unități școlare din Capitală l-a constituit mitingul ce a avut loc pe platforma Institutului politehnic cu prilejul inaugurării festive a noului an de studiu.Peste 90 000 de elevi, studenți, cadre didactice și muncitori bucureșteni s-au adunat aici pentru a se în- tîlni cu secretarul general al partidului.La apariția în tribună a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, zecile de mii de elevi și stu- denți, de oameni ai muncii din municipiul București, prezenți pe platforma institutului, scandează numele secretarului general al partidului, o- vaționează îndelung, exprimîndu-și astfel sentimentele de profundă dragoste și atașament, de gratitudine pentru condițiile de viată si studiu create elevilor și studenților din țara noastră.Deschizînd mitingul, tovarășul Ion Dincă. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, in numele comuniștilor. al tuturor locuitorilor Capitalei, a dat expresie sentimentelor de adincă bucurie pentru prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu la a- cest solemn moment — deschiderea noului an școlar și universitar. Vorbitorul a reliefat că acest eveniment are loc în condițiile unui puternic elan creator, prin care întregul nostru popor își consacră toate forțele, talentul.' priceperea și puterea de muncă înfăptuirii istoricelor hotăriri adoptate de Congresul al XI-lea al partidului, făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintării României spre comunism.Luind cuvîntul în continuare, acad. Radu Voinea, rectorul Institutului politehnic, a arătat că noile generații de studenți care trec pragul acestei instituții de învățămint superior cu vechi tradiții sînt dornice să se pregătească temeinic, să devină cadrele de nădejde de care au nevoie economia și cultura noastră. ..Suflul nou, mobilizator, pe care l-a adus concepția revoluționară riguros fundamentată de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general — a spus vorbitorul — stă astăzi la baza întregului proces de invățămint. a unui învățămint legat de viată, de nevoile imediate și de perspectivă ale economiei, a unui învățămint viu. activ, integrat organic în activitatea de cercetare științifică și de producție. Convinși de justețea acestei concepții elaborate de dumneavoastră, cadrele didactice și studenții politehnicii bucureștene, atașați trup și suflet politicii partidului, își vor îndeplini cu cinste sarcinile ce le revin pentru ca școala, principala for

La Liceul de mecanică „23 August"IExpoziția reflectă, în continuare, preocupările studenților si cadrelor didactice de la Institutul de arhitectură în ridicarea nivelului general de pregătire, în executarea de activități practice legate de nevoile economiei naționale. Secretarului general al partidului îi sînt înfățișate, de prof. arh. Cezar Lăzărescu. rectorul institutului, măsurile luate pe linia orientării procesului de Invățămînt în vederea legării sale de producție. Se arată astfel că, începînd din anul III. studenții lucrează la proiecte reale, alături de arhitecți. proiecte solicitate de numeroși beneficiari din țară. Un accent important a fost pus și se va pUhe pe întocmirea de studii și proiecte de locuințe, abordîn- du-se, așa cum arată exponatele. întreaga varietate de clădiri. în toate tehnologiile cunoscute. O altă arie a 

mă de educație, să formeze — în spiritul cerințelor actualului cincinal, cincinalul revoluției tehnioo-științi- fice — un specialist înarmat cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, care să fie, la locul său de muncă, un promotor al noului, un factor activ al progresului, un adevărat revoluționar". Reliefind preocupările existente aici pentru antrenarea studenților și cadrelor didactice la realizarea unor programe naționale și departamentale de cercetări, vorbitorul a spus : „Platforma Institutului politehnic București va deveni tot mai mult, în anul universitar pe care-1 începem astăzi, o platformă a integrării organice a învățămîntului cu activitatea de cercetare științifică și de producție. Permiteți-mi, tovarășe secretar general, să vă asigur că studenții, cadrele didactice. întregul colectiv de muncă din Institutul politehnic București, intrînd în noul an universitar, vor milita neabătut, cu sporită eficientă, în vederea ridicării pe o treaptă superioară a școlii românești, formării omului nou. bine pregătit profesional, cu o înaltă conștiință, cu un puternic spirit revoluționar muncitoresc, devotat trup și suflet cauzei partidului, constructor conștient al viitorului comunist în‘ patria noastră".Virginia Marian, directoarea Liceului industrial de chimie, a spus : începem un nou an de muncă sub semnul hotărîrii de a ne consacra toate eforturile Înfăptuirii prețioaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru perfecționarea procesului de instruire și educare comunistă a tinerelor generații, a muncii de formare a omului de tip nou.Cadrele didactice de la Liceul industrial de chimie, unde învață și muncesc peste 2 300 de elevi, sînt angajate în momentul de față într-o acțiune hotărîtă de integrare a învățămîntului cu producția și cercetarea. de pregătire a viitoarelor cadre de muncitori și tehnicieni în așa fel incit aceștia să poată răspunde în bune condiții cerințelor pe care cincinalul revoluției tehnico-științi- fice le ridică în fața lor. Și In liceul nostru, ca și in alte licee din Capitală, s-au pus bazele unei microîntreprinderi. in care elevii realizează produși industriali diversificați, unii dintre ei obținuți pentru prima dată în țară. Soldată în anul trecut cu o producție în valoare de aproximativ 8 milioane lei, activitatea productivă efectuată de elevii noștri și-a dovedit din plin Înaltele sale virtuți instructiv-educa- tive. Dorim să vă încredințăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul nostru colectiv de cadre didactice este hotărit ca, pornind de la indicațiile prețioase pe care ni le-ați dat astăzi, cu prilejul vizitei dumneavoastră in liceul nostru, să nu precupețească nimic pentru ca procesul de formare prin muncă și pentru muncă a elevilor să ae si

preocupărilor cadrelor didactice șl studenților de aici vizează problema sistematizării localităților. Au fost elaborate, in acest sens, sisteme de valorificare a terenului și au fost concepute detalii arhitectonice In în care este cultivat și păstrat specificul diferitelor localități. In sfirșiț, o preocupare de mare interes pentru studenții și cadrate didactice ale institutului o constituie design-ul industrial, urmărindu-se, prin colaborarea cu unități de cercetare și producție, realizarea de modele de produse noi, moderne și frumoase.De aceeași atenție se bucură In timpul vizitării expoziției și realizările celor peste 160 000 elevi bucureșteni, care își desfășoară activitatea în peste 840 ateliere de instruire. patronate direct de mari unități industriale. Ideea majoră a integrării procesului instructiv-educativ 

tueze la înălțimea exigențelor actuale ale dezvoltării societății noastre socialiste.Matei Ani, student în anul V la Facultatea de matematică a Universității. a spus : „La început de an universitar, gindurile noastre, ale studenților din patria noastră, se îndreaptă cu mindrie și recunoștință către Partidul Comunist Român, către tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului nostru. Sînt mindru că fac parte dintre studenții uneia dintre cele mai prestigioase și mai vechi instituții de în- vățămint din țara noastră, Universitatea bucureșteană, care, ca și celelalte instituții similare, a fost. în toată existenta ei, o citadelă a devotamentului pentru destinele patriei și ale poporului român, un focar de răspîndire a ideilor luminoase de libertate și dreptate națională si socială, un așezămint de știință și cultură cu o corșribuție deosebită la dezvoltarea României modeme. Noi știm că în sălile Și amfiteatrele acestei instituții au răsunat cuvintele mobilizatoare și deschizătoare de noi orizonturi ale lui B. P. Hașdeu și Al. I. Odobescu, Titu Maiorescu și Nicolae Iorga, Di- mitrie Onciul și Vasile Pîrvan, Spiru Haret și multi alți savanți de renume mondial. Nu uităm nici o clipă, mult stimate tovarășe secretar general, că 6intem studenții Instituției care are onoarea de a vă număra printre cei mai străluciți doctori „honoris causa" ai săi. fapt care reprezintă pentru noi o cinste și o mindrie și, în același timp, obligația de a munci cu perseverență pentru ridicarea României pe noi culmi de progres și civilizație. Ne vom strădui să fim demni de tradițiile înaintate, revoluționare ale Universității noastre, să facem totul ca încrederea pe care ne-o acordă partidul, întregul nostru popor să o răsplătim printr-o muncă de înaltă responsabilitate pentru aplicarea neabătută a Programului Partidului Comunist Român de înfăptuire a socialismului și comunismului In scumpa noastră patrie".Subliniind că acest an de învăță- mînt începe în condițiile in care întregul nostru popor a trecut cu toată hotărîrea la înfăptuirea cu succes a prevederilor cincinalului 1976—1980, cincinalul afirmării plenare a revoluției tehnico-științifice, Gheorghe Florescu, secretar al comitetului de partid al Institutului agronomic „N. Bălcescu". a spus : „Cei peste 4 200 de studenți si cadre didactice din Institutul agronomic -Nicolae Bălcescu» raportează azi conducerii partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, că au trecut cu hotărire la înfăptuirea o- rientării revoluționare de instruire complexă, care permite studenților o confruntare permanentă a cunoștințelor teoretice acumulate cu realitatea. cu cerințele vieții, o plenară fi rapidă Încadrare în procesul pro

cu producția, așa cum a fost formulată de secretarul general al partidului, s-a materializat numai în primele șase luni ale acestui an în aparatură, mașini, dispozitive și scule evaluate la peste 110 milioane lei. Marea majoritate a acestora constituie parte integrantă a planurilor de producție ale întreprinderilor, în afara unor lucrări de primă necesitate pentru dotarea laboratoarelor și atelierelor școlare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cercetează Îndeaproape unele dintre lucrările executate de elevi și apreciază rezultatele obținute, care demonstrează, totodată, modul în care activitatea productivă contribuie la formarea lor completă ca muncitori de înaltă calificare, cercetători și specialiști, cadre de bază ale dezvoltării economice a României de miine. , < 

ducției materiale". Amintind rezultatele deosebite obținute de studenții și cadrele didactice ale institutului, care în anul trecut au obținut o producție de peste 30 milioane lei, iar în acest an vor obține rezultate superioare, vorbitorul a spuș : „Realizările obținute atit în procesul de în- vățămînt, cît și în cercetare și producție, constituie confirmarea cea mai grăitoare a orientării revoluționare pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat-o și o dă permanent dezvoltării școlii românești pe linia integrării învățămîntului cu cercetarea și producția. Vă asigurăm, mult iubite tovarășe secretar general, că studenții și cadrele didactice din Institutul agronomic, în frunte cu comuniștii, vor munci cu toatq puterea și capacitatea 'lor pentru aplicarea în viață a hotărîrilor partidului în domeniul învățămîntului, a indicațiilor date astăzi, cu prilejul vizitei în institutul nostru, convinși fiind că, în acest fel, ne manifestăm întreaga noastră adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, , contribuim la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămîntul României".în cuvîntul ei. Mihaela Melnlo Ghiață, elevă Ia Liceul industrial de textile și confecții nr. 1, a spus : „întregul tineret al patriei noastre pășește cu inima plină de bucurie pe porțile larg deschise ale școlii. Dar nici o emoție nu se poate compara cu ceea ce au simțit inimile noastre, căci odată cu noi a intrat astăzi pe poarta școlii noastre cel ce se îngrijește la cel mai înalt grad de destinele țării, părintele nostru drag, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în urma vizitei secretarului general al partidului, de acum cinci ani, în școala noastră, activitatea de însușire a cunoștințelor de cultură generală și tehnică de specialitate, munca practică, preocuparea pentru formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste au căpătat un nou avînt. Indicațiile dumneavoastră au constituit Îndreptarul întregii activități, călăuza formării noastre ca oameni cu adevărat multilateral pregătiți, iubitori de muncă, iubitori de tară. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom face cinste moșilor și strămoșilor noștri, care au luptat pentru Înălțarea unei Românii libere, că vom munci fără preget pentru a deveni cadre de nădejde ale partidului, înălțînd continuu patria noastră pe drumul de urcuș ai comunismului".în cuvîntul său, Victor Nuță, lăcătuș la uzina „23 August", a spus t „Participăm la un eveniment de • importanță deosebită in viața țării, deschiderea anului școlar și universitar 1976—1977, an in care și eu, ca muncitor la uzinele „23 August", și, totodată, ca student la cursurile se-
(Continuare in pag. a III-a)
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(Urmare din pag. I)Exigențele producției, ale dezvoltării economico-sociale impun, ca o necesitate legică, pregătirea u- nor specialiști și muncitori cu înaltă calificare profesională și științifică — or, numai legarea strînsă a învățămîntului cu cercetarea și producția asigură crearea unor asemenea cadre. Ceea ce facem noi nu constituie, de fapt, decît o aliniere mai rapidă la tendințele generale de progres, la preocupările care asigură popoarelor posibilitatea de a obține noi și noi succese în cunoașterea tainelor naturii, de a fi tot mai stăpîne pe forțele universului, pentru a le pune în serviciul omului, al bunăstării și fericirii sale. Acest lucru este esențial pentru socialism, pentru comunism ! (Aplauze, urale; se scandează : „Ceaușescu—P.C.R.").Pentru toate rezultatele de pină acum, pentru pașii hotărîți între- prinși în direcția integrării, învă- țămîntului cu cercetarea și producția, doresc să adresez felicitări călduroase cadrelor didactice, studenților, elevilor, tuturor celor care lucrează în acest domeniu. Vă urez tuturor — cadrelor didactice, studenților și elevilor — noi și noi succese pe acest drum minunat ! (Aplauze puternice, urale; se scandează: „Ceaușescu și poporul").Deschidem noul an de învăță- mînt cu o bază tehnico-materială mai bună. S-au dezvoltat puternic spațiile de învățămînt și s-au dotat cu utilaje și aparatură corespunzătoare. S-au construit noi spații în licee și în învățămîntul profesional, s-a îmbunătățit dotarea acestora. S-a dezvoltat, de asemenea, baza socială — rețeaua de cămine și cantine — și s-au îmbunătățit condițiile materiale prin hotărîrile adoptate în acest an privind mărirea burselor elevilor și studenților. Deci, paralel cu dezvoltarea întregii economii naționale, a avut și are loc o dezvoltare continuă a bazei tehnico- materiale a învățămîntului, îmbunătățirea condițiilor de studii și de viață ale tineretului nostru din școlile de toate categoriile.Dar nu aș putea să omit faplul că, pe lîngă rezultatele bune cu care pe drept cuvînt ne mîndrim, în domeniul învățămîntului mai sînt încă multe lipsuri. Mai avem mult de făcut pentru a realiza pe deplin orientarea stabilită de Congresul al XI-lea al partidului privind integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția. încă nu peste tot s-au făcut pașii necesari pentru asigurarea unei participări organizate și efective a studenților și elevilor la activitatea de cercetare și de producție. Ținînd seama de experiența de pînă acum, de necesitatea accelerării traducerii în viață a acestei orientări, în Conformitate cu programele adoptate, s-a stabilit să aducem unele îmbunătățiri substanțiale organizării procesului de învățămînt, printr-o repartizare mai rațională, proporțională și compactă a timpului consacrat învățămîntului, cercetării și producției. Organizarea practicii timp de o zi sau de o jumătate de zi pe săptămînă și apoi la sfîrșitul anului s-a dovedit necorespunzătoare. Am stabilit să se treacă la desfășurarea continuă a învățămîntului și la gruparea lunară a timpului de practică, pornind de la necesitatea ca circa o treime din lună să fie afectată producției propriu-zise, fie în atelierele proprii, fie în secțiile întreprinderilor. La fel va trebui să procedăm și în ce privește cercetarea. Am în vedere mai cu seamă cadrele didactice care vor trebui să-și grupeze timpul lucrînd o jumătate de zi în învățămînt și o jumătate de zi în laboratorul de cercetare sau lucrînd circa 14 zile lunar în învățămînt și circa 10 zile în cercetare, în mod compact. Numai așa vom putea obține rezultate corespunzătoare în integrarea învățămîntului cu producția și cercetarea ! Aceleași măsuri avem în vedere și în învățămîntul liceal, în învățămîntul general, în școlile profesionale — desigur, în raport cu programele acestora —' 
astfel încît și absolvenții liceelor și școlilor profesionale să poată merge direct în producție, fără a mai fi necesari doi ani pentru a se obișnui cu fabrica. în felul acesta, atît specialiștii cu studii superioare, cît și absolvenții școlilor medii și profesionale, din prima zi în care intră în producție vor putea juca un noi activ în realizarea sarcinilor de plan I (Aplauze puternioe).Aceste probleme privesc. în raport cu specificul, toate institutele, toate școlile. Firește, într-un fel se va face aceasta în agricultură — unde trebuie să grupăm învățămîntul în timpul cînd nu se fac munci agricole — și altfel în celelalte domenii de activitate. Dar în acest cadru general, în raport cu specificul fiecărui institut și fiecărei școli, va trebui să trecem încă din acest an la aplicarea în viață a măsurilor cu

prinse de altfel în hotărîrile ședinței de ieri a Comitetului Politic Executiv cu privire la activitatea de educație socialistă.în acest spirit, se cer aduse îmbunătățiri serioase programelor, se impune o organizare nouă a învățămîntului și cercetării. Dispunem de tot ce este necesar pentru înfăptuirea radicală în acest an a acestor obiective în întregul nostru învățămînt. Dispunem de peste 220 mii de cadre didactice, din care circa 14 mii în învățămîntul superior. Aceasta este o forță uriașă.Am făcut o experiență bună în vara aceasta în domeniul proiectării — dar pe o perioadă foarte scurtă. Ne gîndim ca, în cadrul pi'ocesului de producție și de cercetare, o parte a cadrelor didactice și studenților, și chiar și a cadrelor didactice din liceele tehnice, să fie încadrate efectiv în activitatea institutelor de proiectare. Ținem seama de faptul că avem un volum mare de lucrări de proiectare pentru înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, în primul rînd în domeniul industrial, dar și în cel al construcției de locuințe, de școli ș.a.m.d. Folosind această uriașă forță, vom putea soluționa mai rapid problemele de proiectare, vom asigura intrarea la timp în producție a o- biectivelor economice și sociale, sistematizarea orașelor și satelor, dezvoltarea unei arhitecturi moderne, strîns legate de specificul poporului nostru.Există deci posibilități și domenii nelimitate unde imaginația, cutezanța și pasiunea profesorilor, studenților și elevilor pot fi puse în aplicare! Sînt convins că aceste posibilități minunate create de orînduirea noastră socialistă vor fi folosite din plin, că și în acest domeniu — ca și în altele — vom avea rezultate bune. Se vor putea realiza astfel noi descoperiri tehnice și științifice care să egaleze, și desigur — în condițiile noi — să fie superioare celor ale înaintașilor din aceste domenii de activitate. Avem o capacitate creatoare puternică, avem oameni care au demonstrat că pot realiza lucruri minunate. Sînt convins că în acest cincinal, al revoluției tehnico-știiințifioe în România, vom obține noi descoperiri care să constituie o mîndrie pentru întregul nostru popor, care să afirme cu putere geniul științific al națiunii noastre în lume ! (Aplauze puternice, urale; se scandează: „Ceaușescu și poporul").Cînd mi s-au prezentat une’e realizări ale Facultății de mecanică, s-a arătat că tovarășii de la această facultate ar dori să obțină și ei — desigur, în domeniul lor de specialitate — rezultate cel puțin egale cu acelea obținute de Nadia la. Montreal, demonstrînd astfel că și în tehnică putem ocupa primul loc. (Aplauze puternice, urale). Am adresat felicitări pentru aceste intenții și sînt convins că pot apărea mulți inventatori — mai tineri sau mai în vîrstă — cu rezultate minunate în tehnică. Am declarat că sînt gata în orice moment ca pentru o descoperire genială să acord titlul de Erou al Muncii Socialiste. (Aplauze puternice, urale).De altfel. în cadrul festivalului național „Cîntare României", pe care îl vom organiza din doi în doi ani, pe linia educației și culturii socialiste, vom avea și o manifestare — nu un festival, ci un concurs special — în domeniul tehnicii și științei. Sperăm că toți cei care lucrează în acest sector se vor prezenta cu rezultate cît mai bune. Oricare are posibilitatea să devină Erou al Muncii Socialiste prin descoperirile și munca sa ! (A- plauze, urale ; se scandează: „Ceaușescu—P.C.R.").Avem deci o perspectivă minunată. Va trebui să luărrr, cu hotă- rîre, măsurile ce se impun în vederea transformării în realitate a acestor posibilități, astfel ca anul acesta și cincinalul revoluției teh- nico-științifice să coincidă cu o a- devărată revoluție în nivelul întregului nostru învățămînt, cu ridicarea pe o treaptă nouă a pregătirii cadrelor, a formării omului nou, constructor al societății socialiste și comuniste. (Aplauze puternice ; urale îndelungate).Sînt tentat, tot uitîndu-mă la acești pomi, la această verdeață, să adresez o critică Facultății de biologie. Mă refer la Grădina Botanică, pe care cei maț în vîrstă o cunosc de mult. Eu o cunosc de 45 de ani. Am vizitat-o cu trei săptă- mîni în urmă și mi-a lăsat o impresie proastă, mi-e greu s-o spun, chiar detestabilă. în această grădină există o facultate. Cum este posibil ca ea să-și realizeze sarcina de legare a învățămîntului cu practica, cînd nu este în stare să îngrijească chiar grădina în care învață studenții 7 De ce ridic această problemă 7 Pentru că este timpul să înțelegem că numai cu vorbe nu rezolvăm nimic. Cînd vorbim de integrare, de legarea învățămîntului cu cercetarea, înțelegem să trecem la muncă. Și pentru cei care 

lucrează în biologie aceasta trebuie să constituie prima obligație ! Cel puțin să îngrijească această grădină, care a fost în trecut o minune a Capitalei. Desigur, am luat măsuri pentru a pune ordine, dar oare decanul facultății, profesorii, studenții, organizația de partid, organizația de tineret nu se puteau sesiza, nu puteau acționa în această privință 7în general, problema bunei gospodăriri și îngrijiri a bazei materiale și tehnice trebuie să constituie o preocupare serioasă a cadrelor didactice, a studenților, a organizațiilor de partid și tineret. Am construit foarte mult și construim ; dar toate obiectivele pe care le realizăm în acest sector trebuie să fie bine întreținute, bine îngrijite, bine gospodărite. Mai sînt cămine care lasă foarte mult de dorit în ce privește îngrijirea. Oare nu face parte și aceasta din educația pentru muncă și viață 7 Oare trebuie să vină alții să facă curățenie în cămin sau în școală 7 Ce fel de pregătire pentru viață și pentru muncă este aceasta, dacă tînărul nu este în stare și nu se preocupă să-și îngrijească locul unde învață, unde locuiește și mă- nîncă 7 Trebuie să angajăm oameni pentru îngrijirea căminelor 7 Este oare posibil aceasta 7Mă refer la toate acestea pentru că doresc să atrag atenția Ministerului Educației și învățămîntului, tuturor ministerelor care au școli sau care au în dublă subordonare institutele de învățămînt, conducerilor institutelor de învățămînt superior, școlilor de toate gradele, organizațiilor noastre de partid și de tineret că au datoria să se preocupe cu toată răspunderea de aceste probleme. Desigur, a- ceasta este valabil inclusiv pentru comitetele județene și orășenești de partid care trebuie să exercite un control și o îndrumare permanentă a învățămîntului din toate punctele de vedere.înfăptuirea ansamblului de măsuri, care trebuie să ridice învățămîntul nostru pe o treaptă superioară, pune în fața conducerilor ministerelor și instituțiilor de învățămînt, a organelor de partid, a organizațiilor de partid din învățămînt, a organizațiilor de tineret,- a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști sarcini deosebit de mari. Trebuie acționat cu toată hotărîrea pentru unirea tuturor a- cestor forțe. Avem aproape 170 de mii de studenți care trebuie să acționeze cu toată energia pentru buna gospodărire a mijloacelor de care dispun, pentru dezvoltarea învățămîntului nostru superior. Numai în acest ansamblu de preocupări și de muncă se formează conștiința socialistă, răspunderea pentru bunurile poporului și, în a- celași timp, ale fiecărui cetățean. Tot ceea ce construim în industrie, învățămînt, cercetare, tot ceea ce realizăm — locuințe, străzi, parcuri — face parte din avuția societății noastre, este menit să asigure un nivel superior de viață și de muncă ! De toate acestea ttebuie să ne ocupăm ! Numai așa ne vom îndeplini îndatoririle de cetățeni ai Republicii Socialiste România ! (Aplauze puternice, urale).M-am referit și la cîteva aspecte negative din domeniul învățămîntului pentru a atrage atenția asupra necesității de a acționa cu hotărîre atît pentru aplicarea în viață a experienței pozitive, cît și pentru lichidarea lipsurilor și neajunsurilor, pentru intensificarea activității de educație generală, de educație politică, de ridicare a conștiinței și formare culturală a tineretului, patriei noastre. Societatea pe care noi o edificăm este o societate a muncii, în care fiecare cetățean trebuie să participe activ în domeniul pentru care s-a pregătit la opera generală a poporului ; în același timp, societatea noastră cere un om cu un orizont tot mai larg, cu o privire cutezătoare, în stare să promoveze noul cu hotărîre în activitatea generală consacrată progresului, prosperității. Numai așa vom asigura înfăptuirea minunatului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism, vom asigura un loc tot mai bun națiunii noastre în rîndul națiunilor socialiste, al națiunilor întregii lumi ! (Aplauze, urale; se scandează : „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu — P.C.R.").Dragi tovarăși și prieteni,Preocupîndu-ne de dezvoltarea patriei noastre pe calea socialismului, ținem seama că trebuie să luăm permanent parte activă la viața internațională. Aceasta se impune cu atît mai mult, cu cît în lume au loc profunde schimbări revoluționare, afirmarea cu tot mai multă hotărîre a voinței popoarelor de a lichida vechea politică imperialistă, colonialistă, de a pune capăt noilor tendințe neocolonialiste, de a asigura triumful unei politici noi, bazate pe egalitate, respect al independenței și suveranității, neamestec în treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, 

pe dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale, de a-și făuri viața în mod liber, așa cum o dorește. (Aplauze, urale; se scandeazăi „Ceaușescu — P.C.R.").Acționăm cu fermitate pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, fiind convinși că aceasta corespunde intereselor tuturor popoarelor, cauzei păcii în întreaga lume. (Aplauze puternice, urale).Sînt în viața internațională încă multe probleme complexe de soluționat. Ne preocupăm în primul rînd de obținerea unor rezultate cît mai concrete în înfăptuirea securității pe continent, de dezvoltarea colaborării în Balcani, de lichidarea diferitelor conflicte —• cum este cel dintre Grecia și Turcia, cel din Cipru, cel din Orientul Mijlociu — acționăm pentru a asigura pacea și colaborarea între popoare. Participăm activ la soluționarea unor probleme hotărî- toare pentru progresul și pacea o- .menirii, cum este aceea a lichidării subdezvoltării, a făuririi noii ordini economice internaționale care să asigure progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, ridicarea nivelului lor de dezvoltare economico-socială.în acest cadru, doresc să menționez că și în domeniul învățămîntului țara noastră dezvoltă o colaborare largă. Mulți specialiști români lucrează în străinătate — îndeosebi în țările în curs de dezvoltare — numărul lor ridicîndu-se la mii și mii. Mii de studenți și tineri din țările în curs de dezvoltare învață în România. Știu că unii se găsesc și la această a- dunare de deschidere a anului de învățămînt. Prin aceasta noi ne a- ducem contribuția activă la crearea cadrglor necesare, la angajarea hotărîtă a țărilor în curs de dezvoltare pe calea dezvoltării lor e- conomico-sociale independente.România participă activ la soluționarea problemelor complexe, la făurirea noii ordini economice internaționale, la lupta pentru dezarmare, pentru soluționarea problemelor pe cale pașnică, la asigurarea colaborării și păcii trainice pe planeta noastră. (Aplauze, urale puternice ; se scandează J „Ceaușescu și poporul").Putem, deci, spune că atît pe plan intern, cît și pe plan internațional, partidul și statul nostru socialist înfăptuiesc neabătut, împreună cu întregul popor, într-o u- nitate strînsă, Programul și politica stabilită de Congresul al XI-lea. Aceasta ne dă deplina garanție că și acest cincinal va mărea o treaptă superioară în dezvoltarea națiunii noastre și, totodată, va duce la creșterea contribuției României la lupta pentru pace, pentru colaborare internațională, (Aplauze, urale. Se scandează t „Ceaușescu — P.C.R.").în încheiere, doresc să exprim convingerea că toți cei care • lucrează în domeniul învățămîntului, cadrele didactice de toate gradele și de pe toate treptele învățămîntului, toți studenții și elevii vor porni în noul an cu ho- tărirea fermă de a realiza în viață orientările și hotărîrile partidului, de a-1 transforma într-un an de trecere la o treaptă superioară a instrucției publice în țara noastră. Cu această convingere, vă urez vouă, studenților și elevilor, să do- bîndiți rezultate cît mai bune la învățătură, 'Să obțineți note cît mai mari, dacă s-ar putea nici una sub 6 — după cum vedeți, nu sînt prea pretențios, n-am spus „sub 8“. (A- nimație, aplauze puternice). Vă urez un an în care fiecare, atît pentru voi înșivă, cît și pentru părinții, prietenii și cunoscuții voștri, să constituiți o mîndrie oa urmare a rezultatelor obținute, a felului în care învățați și munciți. (Urale prelungite. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R."). Urez, de asemenea, cadrelor didactice, în- cepînd cu cele din învățămîntul superior, rezultate tot mai bune în activitatea lor, în predarea cunoștințelor, în pregătirea studenților și elevilor, dar și în cercetare și producție. Și pentru ele acest an să constituie un an al ridicării pe o treaptă superioară a activității de învățămînt, de cercetare și producție ! Rezultatele lor să constituie o mîndrie atît pentru studenți, cît și pentru întreaga noastră societate ! (Urale puternice. Se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.").Vă urez tuturor celor prezențl aici, tuturor cadrelor didactice, studenților și elevilor din țara noastră multă sănătate, putere de muncă și multă fericire ! (Aplauze puternice, prelungite. Se scandează îndelung : „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu — P.C.R.". Toți cei prezenți la acest mare miting ovaționează, într-o atmosferă de puternic entuziasm, pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului și președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

IMAGINI DIN TIMPUL VIZITEI

Ld Institutul politehnio

La Institutul agronomia „N. Bâlcescu"

La Liceul Industrial de chimie nr. 1

MARELE MITING DE PE PLATFORMA INSTITUTULUI POLITEHNIC(Urmare din pag. a Il-a) rale ale Institutului politehnic. îmi voi continua pregătirea pentru a putea contribui intr-o măsură sporită la activitatea colectivului din care fac parte. Lucrez în una din întreprinderile în care muncesc mulți tineri pregătiți în cadrul grupului școlar „23 August", unul din colectivele școlare care, astăzi, au avut marea cinste de a avea in mijlocul lor pe cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. însufleți- toarele chemărj adresate de dumnea-: voastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, tinerei genera

ții pentru a deveni cadre de nădejde ale economiei, științei și culturii, au pătruns puternic în conștiința tinerilor, își găsesc expresia în dorința de autodepășire, în efortul nostru comun de a ne ridica permanent nivelul cunoașterii, pregătirea profesională. Sîntem deplin conștienți că înfăptuirea Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate impune creșterea neîntreruptă a calificării forței de muncă, Integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția. Este semnificativ în acest sens faptul că rezolvarea a numeroase probleme tehnice ridicate de activitatea întreprinderii noastre 

s-a datorat și activității efectuate în comun de cadre didactice și studenți de la Institutul politehnic cu specialiștii uzinei, că numeroși studenți ai facultăților de profil își desăvirșesc și în cadrul întreprinderii noastre pregătirea profesională, prin muncă efectivă, in condițiile producției. Animați de un profund patriotism, de un înalt spirit revoluționar, noi, tinerii muncitori, alături de toți tinerii țării, vă asigurăm că vom face totul pentru a materializa în producție uriașele investiții făcute de societate pentru pregătirea noastră, că ne vom consacra talentul, întreaga putere de muncă progresu

lui economic și social al țării, înfăptuirii vastului program al partidului de făurire a viitorului luminos al patriei".Primit cu vii și îndelungi ovații, a luat, apoi, cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, îndemnurile sale mobilizatoare au fost primite cu legitimă mîndrie și satisfacție de către miile de participanti la miting și au fost subliniate de aplauze prelungi, cei prezenți exprimîndu-și dragostea și atașamentul față de partid și secretarul său general. încrederea în politica internă și externă a partidului 

și statului nostru, voința fermă de a transpune in viață hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Mulțumind pentru îndemnurile generoase adresate tineretului studios, Întregului tineret al patriei noastre, tovarășul Ion Dincă a spus, in încheiere : Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. vă exprimăm gindurile noastre cele mai frumoase, pline de admirație și mîndrie pentru tot ce faceți pentru națiunea noastră socialistă. Aprecierile făcute 

de dumneavoastră învățămîntului de toate gradele, ca .și criticile, precum si liniile directoare pe care le-ați trasat astăzi, cu prilejul mareiui miting organizat la deschiderea anului de învățămînt. vor constitui programul nostru de activitate, de muncă și de viață, asigurindu-vă că îl vom transpune în viață așa cum dumneavoastră ni l-ați trasat astăzi. Vă mulțumim și vă dorim din toată inima mulți ani fericiți, multă sănătate, să conduceți mai departe destinele națiunii noastre socialiste, patria noastră pe cele mal noi culmi de civilizație și progres.

Mitingul a luat sfîrșit într-o atmosferă de fierbinte și vibrant entuziasm patriotic, în ovațiile zecilor de mii de studenți și elevi prezenți. Un cor de sute de glasuri a intonat „Partidul. Ceaușescu, România", o elocventă expresie a profundului atașament al tineretului față de politica partidului, față de grandiosul program de dezvoltare a scolii românești, de formare a omului nou, devotat trup și suflet cauzei parti* dului, constructor conștient al viito* rului comunist în patria noastră, în* fățișat de secretarul general al partidului.
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Pe tesle sseMe, principala cerință

De ce utilajele și forța de muncă5? nu sînt folositeun angajament care se realizeazăcu succes DÎMBOVIȚA

ÎNAINTE DE TERMEN»
De Ia începutul anului și pină acum, pe șantierul marelui Combinat de îngrășăminte chimice de la Bacău, la indicatorul construcții- montaj s-a înregistrat un volum de lucrări peste plan de circa 25 milioane Iei. Au fost încheiate lucrările la depozitele de materii prime, la gospodăria de apă, ca și la canalizare.Obiectivul principal care polarizează aproape întreaga activitate de pe șantier este fabrica de amoniac. Aici, constructorii, montorii, instalatorii lucrează cu spor, hotăriți fiind să traducă in viață sarcina trasată de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei făcute pe acest șantier, de a termina și pune in funcțiune această importantă fabrică cu 6 luni mai devreme față de prevederile planului. Ing. Gavril Băilan, directorul Grupului de șantiere nr. 3, cu care am stat de vorbă, ne spunea că. după stadiul actual al lucrărilor, există toată garanția că va fi respectat cuvintul dat. Aproape 3 900 tone, din cele 4 263 tone de utilaj planificate, au fost montate, sau se află în curs de montare.Zor se dă la montarea reforme- rului primar, parte principală a fabricii. Aici l-am găsit lucrind pe muncitorii din echipa specializată condusă de Bucur Popa. Pentru a scurta durata de montaj a unor utilaje de mare precizie și. totodată, ușor casabile, luuiaw,,* Popa, ajutați de maistrul Gheorghe Armancaș, au organizat montajul la sol al conductelor și al construcțiilor metalice ; apoi, cu ajutorul unui dispozitiv prevăzut cu două macarale, le-au ridicat la înălțimea necesară. Ca urmare, montarea separatoarelor si a celor 24 de harfe de la refor- merul primar, lucrare care după grafice trebui» să se efectueze in două luni, a fost executată numai într-o săptămînă. Ing. Ioan Prodan, șeful șantierului, ne spunea că pentru Intensificarea ritmului de montaj atit la fabrica de amoniac, cît și la celelalte obiective, munca a fost organizată pe echipe specializate, iar la unele lucrări ca. de pildă, tancul de amoniac, atelierele de confecții metalice, la montarea harfelor, ca și la macaralele de mare capacitate, se lucrează in două schimburi. Montarea sobelor de contact și a turnurilor de absorbție-uscare de la

fabrica de acid sulfuric a durat doar o pătrime din timpul afectat prin proiect. Conducătorul unei asemenea operații de amploare, cu un volum imens de lucrări de cazange- rie și sudură, a fost tinărul inginer Gheorghe Teirău. La estacada de rețele termice și tehnologice, oamenii din echipa lui Vasile Pilat au montat intreaga cantitate de 450 tone u- tllaje în numai două luni, față de 6 luni înscrise in plan.Ca efect al unor i turi făcute pe peste 6 000 tone de utilaje sosite

combinatului petro- Timișoara,

de
Combinatul

îngrășăminte chimice 
din Bacău

precizie si. totodată, lucrătorii lui Bucur

asemenea efor- intregul șantier, din cele 6 500 tone pină acum au fost montate în condiții ireproșabile. Aceasta sibil ca fabrica niac, cl biective puse in înainte de vreme. Un panou al întrecerii socialiste, apărut zilele a- pe șantier, a- constructori- că și fabri-

face pomi numai de amo- Si alte o- să fie funcțiune
cestea la intrarea duce la cunoștința lor și montorilor cile dte acid sulfuric și acid fos-foric vor intra in funcțiune cutrei luni înainte de prevederile planului. Tovarășul Ștefan Cotta, secretarul comitetului de partid, ne spunea că. de fapt, aceasta este o inițiativă a comuniștilor.De la ing. C. Coca, directorul tehnic al combinatului, am notat și cîteva cerințe îndreptățite ale constructorilor și montorilor. Este vorba, în primul rînd, de respectarea de către unii furnizori a termenelor de livrare a utilajelor. întreprinderea „Gri- vița Roșie" din Capitală, bunăoară, trebuia să expedieze încă din trimestrul II al anului coloana de sinteză pentru fabrica de amoniac, dar nu a livrat-o nici pină la această dată. Tot pentru fabrica de amoniac au rămas datoare și întreprinderea „Vulcan" cu cazane auxiliare, I. M. Caransebeș și I.U.C, Găești cu construcții metalice din oteluri speciale, iar I.U.C. Rm. Vilcea trebuia să livreze, de acum 4 luni, capacele de la turnurile de absorbție și sobele de contact pentru fabrica de acid sulfuric. De asemenea, trebuie spus că diferite utilaje, in mod paradoxal, nu au fost încă contractate. Este un lucru serios care trebuie să dea de gindit în primul find beneficiarului. Pentru că e greu de admis ca el să-și facă singur greutăți, cînd noile capacități pot să producă înainte de termen.

Gheorghe BAETA 
corespondentul „Scînteii"

Pe șantierul chimic „Solventul" din unul din principalele obiective de investiții din județul Timiș, lucrările se desfășoară de la o vreme mai alert, eforturile (Grupul de șantiere Timișoara din cadrul Trustului de construcții chimice Cluj-Napoca) fiind concentrate asupra creării de front de lucru pentru începerea montajului utilajelor tehnologice care, în mare parte, se află pe șantier. Problemele dificile determinate de lipsa unor documentații sau de neeliberarea unor amplasamente au fost, in general, soluționate. Totuși, față de posibilitățile existente, ritmul de execuție poate fi mai ridicat — și a- ceasta atit prin folosirea mal rațională a utilajelor și a forței de muncă. cit și printr-o mal bună organizare a activității turor eșaloanelor și al lucru.Foarte recent, în

constructorului
sa unor meseriași (dulgheri, zidari, fierar-betoniști) — problemă care trebuie să stea mai mult in atenția conducerii trustului din Cluj-Napoca, pentru ca și grupul din Timișoara să beneficieze de un sprijin mai substantial, prin redistribuirea forțelor de Pe diverse șantiere — paradoxal este faptul că nici efectivele existente nu sînt folosite eficient. Asemănător stau lucrurile și cu utilajele grele. Nici la nivelul conducerii grupului de șantiere (director : ing. Mihai Bădescu) și nici pe șantierul de pe platforma combinatului (ingi- ner-șef : I. Virag)

Combinatul 
petrochimic „Solventul" 

din Timișoara

la nivelul tu- formatiildr de_______ _ — ziua raidului , nostru, la unele puncte și obiective de pe șantier nu se lucra cu toate forțele. La principalul obiectiv — - grupul de fabricație al Instalației de oxoalcooli — erau prezenți la program circa jumătate din muncitorii care execută această lucrare. La turnul de răcire, echipa de meseriași nu începuse munca nici la ora... 13. O situație asemănătoare am depistat șl la 6tația racord adine (S.R.A.). In ce privește utilajele deși, in general. s-au respectat indicațiile conducerii partidului, ca mecanismele grele să funcționeze in 2-3 schimburi, gradul lor de utilizare nu este încă corespunzător. Un exemplu. Macaraua de la instalația de oxoalcooli este folosită numai intr-un singur schimb. Tot aici, unde se impune asigurarea turnării continue de betoane. pentru a se încheia cit mai repede lucrările de construcție în vederea Începerii. încă în această lună, a montării utilajelor, se folosea o benă, in timp ce autopompa de transport la înălțime a betonului. primită cu vreo lună in urmă, stă nefolosită întrucît nu s-au găsit specialiști care s-o pună in funcțiune. (Precizăm că pe alte șantiere din Timișoara asemenea instalații se folosesc de multă vreme, ceea ce arată că justificarea privind ...lipsa de specialiști nu este plauzibilă).Ce relevă aceste cîteva secvențe surprinse in raidul nostru ? Dincolo de greutățile cauzata de lip-

) nu s-a pus încă problema Întocmirii de grafice zilnice pentru bicctlv nism, stabilit bilități pentru tehnico-inginerești privind sprijinul permanent dea formațiilor activitatea să fel de stagnare, și organizația

de lucru fiecare o- si meca- nu s-au responsa- precis, cadrelepe de nucare trebuie să-1 lucru, astfel ca cunoască nici un Se impune ca .partid să-și exercite mai stăruitor, din plin rolul de conducător politic al întregii activități pe șantier. Pentru desfășurarea unei intense munci politico-educative este nevoie ca membrii de partid, activiștii organizațiilor de masă și obștești să fie repartizați la punctele-cheie de lucru de pe șantier. în scopul unirii și concentrării forțelor întregului colectiv, creșterii răspunderii fiecărui lucrător și a tuturor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor planului de investiții din primul an al cincinalului.
Cezar IOANA
corespondentul „Sclntell*

do

Imagine de pe Șantierul naval Drobeta Turnu-Severin

Ospitaliere 
unități turistice 
ale cooperației 

de consumPrin așezarea sa geografică, cit și prin valoroasele obiective istorice și arhitecturale, județul Dîmbovița se prezintă ca deosebit de interesant și atractiv pentru turiști. Amatorilor de excursii cooperația de consum le oferă condiții optime pentru odihnă și sale.Printre popasul situat într-o pădure de stejari pe șos. Tîrgoviște-Găești, km 20. Această .unitate dispune de cazare în căsuțe și de un bufet în stil rustic cu specialitatea casei „pui la ceaun".Popasul turistic „Moroieni" este situat pe șos. Tirgoviște- Sinaia, km 49, la poalele Muntelui Păduchiosul, pe albia rîulul Ialomița, intr-un decor natural de un farmec deosebit. Construit in stil cazare căsuțe de un servite parate casei : măliguță, ghiudem, pui la ceaun din crescătorie proprie. Tot aici, cele 3 terase cu 120 de locuri și o pistă de popice amenajată In apropiere asigură condiții dintre cele mai bune pentru petrecerea unui popas agreabil, reconfortant. In fotografie : popasul turistic „Moroieni".

recreereacestea turistic
in unitățilese numără „Dragodana"

dîmbovițean, dispune de în camere elegante și confortabile, precum ...1 restaurant unde pot fi o mare varietate de pre- culinare și specialități ale brinză de burduf cu mă-
și

„Iubirea de patrie 
e cea mai sfintă

dintre datoriile omului"tru C. Kirițescu. preocupări constante, cărora le-a consacrat cu pasiune ani multi de muncă tenace. A scria astfel studii și articole despre personalitatea lui Nicolae Bălcescu, despre lupta românilor pentru unitate națională în 1859 și 1918, punând în. lumină aspirațiile de veacuri ale poporului român pentru făurirea unul stat național unitar.Opera sa principală a constituirti-0 „Istoria războiului pentru întregirea României 1916—1919", o amplă monografie a participării României la primul război mondial, completată cu un bogat aparat critic, edit și _____ inedit, cu sugestive ilustrații, cu schițele geografice ale principalelor lupte și cu o listă cronologică a tuturor evenimentelor din perioada respectivă. In pofida uinor limite de interpretare, le- concepițiile dominante ( ara de merite reale, ră- pnin bogăția sa doqu- principala sursă infor- eveni-

Se împlinește astăzi un secol de la nașterea lui Constantin Kirițescu, valoros intelectual care, prin neobosita sa activitate desfășurată timp de mai multe decenii pe tărimul pedagogiei. învătăimiritului și istoriografiei românești, a adus o contribuție de seamă la dezvoltarea culturii naționale.In complexul îndeletnicirilor variate ale lui Constantin Kirițescu, activitatea educativă a rămas în tot timpul vieții pe primul plan. Licențiat și doctor în știirttele naturii, el a predat timp de peste 30 de ani în lnvățămlntul secundar și universitar, activitatea sa la catedră îmbinîndu-se cu aceea de autor de manuale școlare.La temelia e- forturilor sale în acest domeniu se afla convingerea că orice nual fie, de pul este . . ...._________ ____llgența cu cîteva noțiuni precise", ci de „a forma rațiunea și conștiința Viitorului cetățean". Sînt principii, pe care avea să le aplice înlcă din 1906 în primul său manual de „Instrucție civică, drept uzual și economie poli- tifcă". retipărit ulterior în peste douăzeci de ediții. Firul călăuzitor al manualului era preocuparea pentru formarea tinerilor ca oameni de caracter. însuflețiți de dragoste de patrie, iubitori al principiilor de libertate, dreptate și egalitate între popoare. „Iubirea de patrie — scria el — e cca mai sfintă dintre datoriile omului". Totodată autorul sublinia că expresia cea mai vie a iubirii față de tară o constituie munca pentru înălțarea și progresul ei : „să căutăm ca prin munca noastră să-i ridicăm vaza si s-o facem să fie prețuită si de folos celorlalte popoare".Popularizarea trecutului Istoric de luptă a.l poporului nostru, valofifi- carea înaltelor virtuți educative ale Istoriei au fost, de asemenea, pen-

trebuia înainte educație oricărei numai

<7- ;x'

Ritm viu la recoltare
dar neajunsuri în transport

100 de ani de la

masă decetățenească", că sco- i cărți școlare „nu de a înzestra inie-toate, „o carte gate deîn epoca respectivă, lucrarea un șir mînînd, mentară, mativă referitoare la acest ______menit. In paginile ei-, sînt viu reliefate forța idealului național al unității, „hrănit veacuri de-a lungul in sufletul românesc", eroismul maselor, abnegația și dîrzenia ostașilor români, care la Oituz, Mărăști și Mă- rășești au făcut din piepturile lor zi.d de netrecut în fata celor ce cotropiseră pămîntul tării. Mărășești — scria autorul — „devenise simbolul mîndriei si dorului de neatîrnare al unei țări întregi, iar numele lui, purtat de ecoul tunurilor, străbatea acum lumea ca imnul eroic al vitejiei românești".Viața lui Constantin Kirițescu s-a curmat în anul 1935. Opera sa științifică și pedagogică îi așează numele în șirul acelor intelectuali care și-au consacrat existenta nobilei tlvități del luminare și cunoaștere «ine a poporului. ac-
de

Prof. Paul GRIGORIU

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba germană.
17.00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17.15 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto.
17,25 Ora căminului cultural.
18,05 Agenda Festivalului internațional 

„George Enescu” — ediția a VII-a.
18.15 Cabinet juridic.

18.35 Yucatan — film documentar me
xican.

18,45 Festivalul internațional „Georg. 
Enescu" — ediția a VII-a.

19,20 1001 de seri.
10.30 Telejurnal.
20,00 Omul de lingă tine. Emisiune de 

dezbatere a principiilor Codului 
eticii și echității socialiste.

20.35 Ecran TV ’70.
21.05 Cadran mondial.
21.30 Magazin cultural-artistic TV.
22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL H

20,00 Festivalul internațional „George 
Enescu" — ediția a Vil-a.

22,10 închiderea programului.

In grădinile de legume, lucrările de recoltare se desfășoară din plin. Mai ales tomatele, datorită condițiilor climatice din acest an, au ajuns la maturitate, simultan, pe mari suprafețe. De aceea, se impun măsuri speciale în vederea corelării recoltatului și a livrărilor Cu cerințele aprovizionării pieței și capacitățile de prelucrare ale fabricilor de conserve. In articolul „Legume îndestulătoare pentru aprovizionarea ritmică a pieței" („Scînteia" nr. 10 594 din 11 septembrie 1976), centrala de specialitate a recomandat aplicarea unor asemenea măsuri : respectarea graficelor de recoltare-livrare stabilite de către unitățile agricole și I.L.F., utilizarea din plin. a capacităților de prelucrare ale fabricilor de conserve, folosirea și a altor instalații in vederea prelucrării tomatelor, producerea de suc, care se păstrează temporar în butoaie, și altele. Sînt respectate aceste cerințe ? Iată concluziile unui raid-anchetă întreprins in * "Dolj și Buzău.De la bun Început se poate face aprecierea că, in județul Dolj, graficele săptămînale și zilnice privind recoltarea și livrarea se întocmesc cu mai multă răspundere, iar conducerile multor unități agricole se preocupă de îndeplinirea lor. Ca urmare, in ultima perioadă au fost livrate cantități mai mari de tomate, 
a fost combătută practica de a recolta și depozita roșiile în grămezi. Vom consemna unele statări. In primul rind merită dențiat faptul că, în acest an, cele circa 10 000 de hectare cu legume, datorită executării la timp a lucrărilor de întreținere, au fost obținute recolte bune. Ca urmare, s-a asigurat aprovizionarea ritmică a localităților din județ și au fost livrate cantități apreciabile altor județe și la export. In aceste zile, cînd gospodinele încep aprovizionarea pentru iarnă, piețele din județ absorb zilnic 1 000 de tone de legume. De asemenea, fabrica de conserve din Caracal produce zilnic 135—140 tone pastă pentru care este nevoie de o mare cantitate de tomate. Printr-o bună organizare a muncii la recoltat, aceste cerințe au fost satisfăcute, recoltarea legumelor făcîndu-se potrivit graficelor stabilite între I.L.F. și unitățile agricole de producție.Totuși, pe drumul străbătut de legume de la producător la consumator au apărut unele obstacole. Zilele a- cestea, cooperativele agricole Perișor, Ciorolan, Caraula, Fintina Banului aveau recoltate cantități de roșii și alte legume a căror preluare în- tîrzia. Cauza 7 Lipseau mijloacele de transport. A fost sesizat comitetul județean de partid. Secția economică, împreună cu întreprinderea de transporturi și cea de valorificare a legumelor a analizat amănunțit această problemă. Au fost luate măsuri pentru suplimentarea numă-

mai multe unități agricole din județele

secon- evi- pe'

rului de camioane la transportul legumelor.La o analiză mai amănunțită a situației a rezultat că unele camioane nu sînt folosite la capacitatea maximă, că fac prea puține transporturi. Cauza principală : intirzie- rile la încărcare și descărcare. Dacă în unele cooperative roșiile au stat in grămezi, in altele camioanele au trebuit să staționeze ore în șir pină să fie recoltate legumele pentru care existau grafice de livrare. De aici și concluzia că nu este de ajuns să se asigure numărul necesar de camioane ; trebuie să se urmărească și utilizarea lor la capacitatea maximă.
★O situație asemănătoare si In județul g(j2QU De aici 8 fost expe* diat un apel ■ urgent Centralei de transporturi auto. De ce 7 Evaluarea producției, efectuată înaintea declanșării recoltării, a dus la adoptarea unul program de măsuri bine conceput, potrivit căruia s-a urmărit ca intreaga recoltă să ajungă la timp și fără pierderi la consumatori, in secțiile de preindustrializare sau la depozitele de păstrare. In acest context, s-au întocmit grafice de transport pe număr de vehicule și destinații, pe zile și pe ore, pentru a căror respectare au fost repartizați in unitățile producătoare lucrători comerciali din cadrul I.L.F. în același program de măsuri cuprins și organizarea lucrului trei schimburi la complexul de gume-fructe din Buzău, unde se hiculează peste 70 la sută dintreaga producție de legume a județului.Lucrările de recoltare au fost bine pregătite și In cooperativele agricole. La Gherăseni. Costești. Mără- cineni, Rușețu, Mihăilești, Scurtești și altele, formațiile de cooperatori din legumicultura au fost întărite cu forțe suplimentare din fermele de

s-ain le- ve- ln-

cîmp, unde lucrările de recoltare încă nu reclamă un volum mare de muncă manuală. In aceste condiții, recoltarea și preluarea cartofilor, rădăcinoaselor, cepei, ardeilor și altor legume se desfășoară în conformitate cu programul stabilit. Dereglări au apărut însă la preluarea tomatelor. In legătură cu această problemă, directorul adjunct al I.L.F., Constantin Alexe, ne-a relatat : „Pentru cantitatea de 9 730 de tone de legume, planificată inițial a fi preluată in luna septembrie, graficele întocmite cu I.T.A. prevedeau un volum zilnic de transport de 600 de tone. Dar tomatele s-au copt brusc, pe mari suprafețe, ceea ce a modificat situația : va trebui să preluăm și să valorificăm la I.L.F. 19 000 tone legume, plus 5 000 tone prin I.P.I.L.F. în aceste condiții, am revizuit graficele inițiale și, în înțelegere cu întreprinderea de transporturi, avem asigurată o capacitate zilnică de aproape 1 000 de tone. Totuși, problema nu a fost rezolvată. Secția de industrializare pe care o avem nu poate face față. De aceea, Centrala pentru legume și fructe ne-a ajutat repartizind o parte din producția noastră întreprinderilor similare din Tumu-Mă- gurele, Tîrgu-Mureș și Suceava. In plus, am pus in funcțiune toate urcătoarele disponibile, iar cu ajutorul unor cazane simple obținem zilnic 40 de tone de bulion. Spun că problema nu este rezolvată deoarece trebuie suplimentat numărul mijloacelor de transport, astfel incit capacitatea zilnică să crească cu cel puțin. 1 000 tone. Pentru aceasta cerem sprijinul centralei de specialitate, care să ne trimită din alte județe mijloacele de transport necesare". Apelul întreprinderii legume-fructe din Buzău trebuie înțeles in adevărata lui semnificație — valorificarea integrală a recoltei de tomate — și trebuie făcute eforturi pentru a îi soluționată cit mai rapid creșterea capacității de transport.Se desprinde, prin urmare, concluzia că se manifestă mai multă responsabilitate pentru recoltarea legumelor conform graficului. Dar finind seama de condițiile specifice din această toamnă — căldura a grăbit coacerea tomatelor — se cere să se asigure și să se folosească rațional mijloacele de transport. Incit piața și fabricile de să poată astfel conserve fi aprovizionate ritmic.
Florea CEAUȘESCU 
Mihai BAZU

Cum se înfăptuiesc prevederile Programului de 
dezvoltare a prestărilor de servicii publice?

După cum se știe. In acest an conducerea partidului 
a aprobat „Programul de dezvoltare a prestărilor de servicii către populație în perioada 1976—1980". Elaborat pe baza indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, Programul se înscrie în cadrul preocupărilor permanente ale partidului și statului nostru pentru ridicarea continuă a nivelului de trai și civilizație ale poporului. La realizarea Programului sînt antrenate toate sectoarele chemate să asigure satisfacerea cerințelor populației cu servicii.

în unitățile 
subordonate 

consiliilor populareDin informațiile primite de la Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare am reținut că, pe baza prevederilor din Programul național de dezvoltare a prestărilor de servicii, în toate județele țării primăriile au stabilit măsuri de dezvoltare a activității de servire publică atit în unitățile de industrie locală, cît și in cele de gospodărie comunală și locativă subordonate lor, astfel incit, pină in anul 1980, să fie acoperite integral principalele cerințe de servicii ale populației. In a- cest sens, consiliile populare urmează să construiască din fondurile de investiții mai multe unități de spălat și curățat chimic, pentru ca împreună cu unitățile ce se vor realiza de către cooperația meșteșugărească, să acopere integral, pină in 1980, cerințele populației din mediul urban pentru asemenea servicii.In activitatea de întreținere și reparații a autoturismelor se va realiza o creștere de aproape două ori a rețelei de ateliere, in paralel cu mai buna folosire a capacităților existente. In mod deosebit se va dezvolta activitatea de prestări-ser- vicif în cadrul brutăriilor și morilor aparținînd primăriilor din mediul rural, prin construire* de noi uni*

fiecare departa-

merit tn parte avînd responsabilitatea sarcinilor specifice profilelor de servicii sa de activitate.Despre prevederile de ansamblu ale pentru unele sectoare — în care s-a și
concretizării din ramuraProgramului, trecut practic la realizarea sarcinilor stabilite — „Scînteia" a mat cititorii. Astăzi ne vom referi la măsurile tate, in spiritul Programului, de către consiliile lare și cooperativele agricole de producție.

tăți de zătoare cit pină in anul 1980 să se asigure satisfacerea integrală a necesarului populației din comune pentru prestații în panificație. In vederea atingerii aoestul nivel de servire, o contribuție importantă o vor aduce cooperativele agricole de producție și cooperativele de consum construcții pe care le vor în perioada 1976—1980, populare și-au prevăzut, _________ ,dezvoltarea în mod deosebit a activității de servire publică din sectorul de gospodărie comunală și locativă. Astfel, ele vor mări pină în 1930 cu circa 50 la sută capacitatea instalațiilor de preparare a apei și cu peste o treime rețeaua de distribuție a apei. întreprinderile de specialitate ale primăriilor își vor spori în actualul cincinal cu 30 la parcul de transport în comun.întrucit cerințele populației pentru lucrări și reparații în construcții sînt in continuă creștere, consiliile populare și-aii propus să dubleze oferta unităților de profil din subordine, asemenea prestații urmînd să fie a- sigurate, in continuare, și de către cooperația meșteșugărească, agricolă ți de consum.în mod aparte, in planurile proprii ale consiliilor populare au fost stabilite măsuri pentru extinderea rețelei de băi populare, astfel incit in primii doi-trei ani ai actualului cincinal să se completeze necesarul de băi din mediul urban și să «•

profil ei utilizarea a celor existente. corespun- astfel in-

prin noile realiza.consiliile totodată,

sută

infor- adop- popu-
construiască asemenea unități toate comunele cu o populație peste 10 000 de locuitori, urmînd pină in anul 1980 să se organizeze băi populare și în comunele propuse a deveni orașe sau comune model.

In de ca
în unitățile aparținînd 

cooperativelor 
agricole de producțieLa sate funcționează astăzi, sub directa organizare a cooperativelor agricole de producție, numeroase a- teliere prestatoare de servicii, cum ar fi cele de fierărie, tinichigerie, lăcătușerie, dulgherie. unități de construcții și reparații în construcții și altele. Pe baza sarcinilor cuprinse in Programul național de dezvoltare a prestărilor de servicii, cooperativele agricole de producție și-au propus sporirea activității unităților de profil de peste 2,6 ori in 1980, comparativ cu anul 1975, ln- tr-un ritm mediu anual de creștere de 26 la sută — cel mai înalt ritm, în comparație cu ritmurile celorlalte sectoare de servire publică din economie. Pe această cale se va asigura atît o mai bună acoperire a cerințelor de servicii ale populației sătești, forței toare rirea gricole de producție.Dezvoltarea activității unităților

cit si o mal deplină folosire a de muncă, atelierele presta- contribuind, totodată, la intă- economică a cooperativelor a-

de servire publică aparținind cooperativelor agricole urmează să se realizeze atît prin extinderea atelierelor de reparații din categoria celor care au funcționat și pină acum la sate, cît și prin organizarea de noi unități de prelucrare și valorificare superioară a produselor agricole rezultate din gospodăriile individuale ale țăranilor și din surplusul realizat de cooperativele agricola peste contractele încheiate cu statul. Astfel, rețeaua de abatoare și secții de tăiere a animalelor aparținînd cooperativelor agricole va spori pină în 1980 de cîteva ori, față de anul 1975, iar cea a secțiilor de prelucrare a cărnii de aproape 8 ori (treptat, pe lingă aceste secții se vor organiza șl unități de desfacere). De asemenea* se vor organiza numeroase centre de prelucrare a laptelui, iar numărul unităților de prelucrare a legumelor și fructelor va spori de peste 6 ori.Pentru realizarea tuturor acestor prevederi vor fi alocate importante fonduri de investiții (a căror valoare va crește de la an la an, urmînd să fie în 1980 de aproape 4 ori mai mare decit în 1975), stabilin- du-se în același timp și necesarul de cadre, pregătite prin ucenicie la locul de muncă sau prin școlile de specialitate.In cadrul dezvoltării de ansamblu a prestărilor de servicii în unitățile aparținînd cooperativelor agricole de producție se va asigura creșterea prioritară a activității respective în județe precum Alba. Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dîmbovița, Harghita, Hunedoara, Timiș, Vrancea ș.a., astfel ca, pină în anul 1980, in toate județele țării volumul prestărilor de servicii realizat de cooperativele a- gricole să depășească 10 milioane lei (in prezent, 11 județe realizează sub 10 milioane lei), iar în 23 de județe (față de numai 5 în prezent), acest volum să depășească 20 de milioana de lei pe an.
Mihai IONESCU
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FAPTUL FESTIVALUL INTERNATIONAL „GEORGE ENESCU“
Ieri și astăzi, în sălile de concertMuzeul din CeahlăuElevii și cadrele didactice din comuna Ceahlău (Neamț) au pregătit pentru deschiderea a- cestui an școlar o surpriză. Timp de cîteva luni, ei au adunat cu migală sute de obiecte de etnografie, documente istorice, exemplare din fauna și flora localităților și le-au reunit într-un interesant muzeu. Printre altele au fost aduse aici lucruri inedite, cum ar fi documente privind istoricul Palatului Cnezilor de la Durau, flori de colț, legende despre bătrîna Dochia, care străjuiește fruntea de cremene a masivului Ceahlău, iar ghizii, din rîndul elevilor, te întîmpină cu urarea „Bun venit la muzeul Ceahlău". din

Prezentări de condoleanțe la Ambasada R. P. Chineze Sărbătoarea națională a Statelor Unite Mexicane

învătămin
9tele unui accident

• Pe scena Operei 
Române, soprana Liud
mila Bojko, tenorul 
Anatoli Solovianenko 
(U.R.S.S.) și baritonul 
Vasile Martinoiu, au 
interpretat o celebră 
partitură verdiană — 
„Rigoletto" (miercuri, 
ora 19,30).

• La Ateneul Ro
mân, recitalul pianis
tului Radu Lupu pro
pune trei ipostaze sti
listice : clasicism — 
în „Variațiunile" de 
Haydn, romantism — 
in „Sonata op. 78“ de 
Schumann, contempo
raneitate — în piesa 
„In aer liber" de Bar- 
tok (miercuri, ora 17).

• Formația lui 
Gheorghe Zamfir a- 
duce citeva dintre cele 
mai semnificative suc
cese ale sale, oferind 
totodată și prima au
diție a unei compoziții 
semnate de apreciatul 
virtuoz al naiului —

„Odă păcii". Colabo
ratori, pentru această 
primă audiție, dirijo
rul Paul Popescu si 
corul „Madrigal", pre

gătit de Marin Con
stantin (studioul Radio- 
televiziunii, miercuri, 
ora 20).

a La Sala mică a 
Palatului putem ur

mări programul came
ral al ansamblurilor 
„Preclasica" și „Ars 
Nova". Sub conduce
rea lui Vasile Iones- 
cu „Preclasica" (soliști 
Gh. Crăsnaru și Radu 
Chișu) interpretează 
muzică de Marcello, 
Hăndel și Doru Po- 
povici ; Cornel Tăra- 
nu propune în progra
mul formației cluje
ne „Ars Nova" audiția 
unor partituri con
temporane românești, 
semnate de T. Olah, 
Șt. Niculescu, V. Her
man și C. Țăranu (joi, 
ora 17).

• O întîlnire cu arta 
celebrei soprane Vic
toria de Los Angeles 
ne-o prilejuiește reci
talul susținut in sala 
mare a Palatului (joi, 
ora 20), cuprinzind o 
selecție de piese apar- 
ținind marii literaturi 
vocale, de la precla
sici la impresioniști.

La Ambasada Republicii Populare Chineze din București a continuat, miercuri, prezentarea de condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Mao Tzedun.Au prezentat condoleanțe și au depus ooroane de' flori delegații și reprezentanți din. partea unor instituții centrale, a numeroase întreprinderi industriale de construcții și de comerț exterior, institute de cercetări și proiectări, unități agricole, școli.După oe au ,păstrat un moment da reculegere în fata portretului îndoliat al președintelui Mao Tzedun, delegații au exprimat ambasadorului R.P. Chineze Li Tin-ciuan, membrilor ambasadei, în numele comuniștilor. al colectivelor de muncă pe care le reprezintă., cele mai sincere și profunde sentimente de compasiune, de prietenie și solidaritate militantă, convingerea că poporul chinez va

reuși să depășească clipele grele prin care trece, unindu-și și mai mult forțele in jurul partidului în lupta sa pentru edificarea noii societăți, pentru cauza socialismului.Cei prezenți au semnat în cartea de condoleanțe, omagiind personalitatea proeminentă a președintelui Mao Tzedun. exiprimîndu-și încă o dată regretul profund pentru pierderea grea suferită de poporul chinez.De asemenea. în cursul zilei de miercuri, o serie de colective din Capitală și din țară au adresat Ambasadei R.P. Chineze din București telegrame de condoleanțe.
★în aceeași zi. au prezentat condoleanțe șefii unor misiuni diplomatice acreditați la București, precum și alți membri al corpului diplomatic.(Agerpres)

Sosirea în Capitală a directorului general al F.A.O.

SEMNIFICAȚII

l^Ypplpiitpi Snip

Domnului LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
Președintele Statelor Unite Mexicane

CIUDAD DE MEXICOîmplinirea a 166 de ani de la cucerirea independenței de stat a țării dumneavoastră îmi oferă prilejul de a vă transmite, in numele poporului român, al guvernului și al meu personal, cele mai bălduroase felicitări, urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul mexican.Folosesc''ocazia pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie și de cooperare dintre țările și popoarele noastre, impulsionate îndeosebi de convorbirile și înțelegerile convenite cu prilejul vizitei oficiale pe care am avut plăcerea să o efectuez în frumoasa dumneavoastră tară, se vor dezvolta în continuare. în cele mai diverse domenii, în folosul popoarelor român și mexican, al făuririi unei noi ordini economice internaționale, al cauzei păcii și securității internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România
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S-a întimplat la secția nr. 3 
de reparații TV din Cărei. In- 
cercînd să regleze imaginea unui 
televizor, depanatorul Nicolae 
Ursădan, în vlrstă de 23 de ani, 
s-a îndreptat spre antena TV a 
atelierului, care se afla în exte
riorul clădirii, prelungită pînă la 
o adîncime de doi metri în pă- 
mînt și cimentată intr-un bloc 
de beton. A apucat antena, cu 
(jindul s-o orienteze intr-o 
poziție. In aceeași clipă a 
electrocutat mortal.

Accidentul putea fi 
tat, dacă aparatul ar fi fost 
văzut cu un transformator-sepa- 
rator de decuplare față de re
țea (care lipsea din atelier, deși 
este prevăzut în inventar).

La Cărei nu se respectă nor
mele de protecția muncii ?

altă 
fost

evl- 
pre-

Cu mingea, cu cercul...
Pe bd. Republicii din Buzău, un copil bate mingea. La un moment dat țîșnește în fața unui autoturism... Pe strada Aurel Vlaicu, un prichindel conduce cercul, neatent la ce este în jur. Apare un autoturism, care nu-1 poate evita...Astfel de evenimente, cu dez- nodămînt tragic, sînt mereu consemnate de organele de miliție. Toate au o cauză comună : nesupravegherea copiilor de către părinți. Desigur, responsabilitatea părinților este preponderentă în asemenea cazuri, dar se cuvine să-și privească mai responsabil atribuțiile și organismele municipale și asociațiile de locatari, obligate să amenajeze și să organizeze spații de joacă corespunzătoare. Are și joaca... „legile" ei.Doi cu o armăîntr-una din serile trecute, Constantin Tiron din Ungureni (Bacău) și-a luat arma și a plecat la vînătoare în pădurea comunală. L-a invitat și pe loan Durac. Ca hăitaș. în pădure, C. T„ crezîndu-1 pe cu- vint pe I. D. cum că ar fi un ochitor bun, a inversat rolul cu acesta. Ca urmare, C. T. a pornit-o prin întuneric să sperie vînatul, iar I. D. a rămas cu arma pregătită în așteptare. Imprudența l-a făcut insă pe hăitaș să se reîntoarcă la locul stabilit pe o altă potecă decît cea pe care plecase. Auzind foșnet venind din spate, L D. a pus arma la ochi și a tras. Cînd s-a apropiat de tufișul cu pricina a rămas încremenit. Cel vînat era chiar C. T„ posesorul armei. Avea doar 32 de ani și i-au rămas orfani 5 copii.

„în stil popular românesc"
ln Fonoteca de aur a discotecii 

Conservatorului Ciprian Porumbes- cu din București am depus — în 
urmă cu 5—6 ani — o bandă de 
magnetofon realizată dintr-un re
cital al sopranei Pia Igy la Carnegie Hall din New York, acompania
mentul la pian fiind susținut de 
George Enescu. Două piese se re
marcă prin ingeniozitatea impro
vizațiilor in stil popular ale „pia
nistului" : Of, dor, dor de Constan
tin Brăiloiu și Doina românească 
de Nicolae Vămășescu. Imitind cu 
o rară autenticitate culoarea tim
brală de țambal de pildă, Enescu a 
reușit să confere piesei lui Brăiloiu 
un farmec inegalabil.

De altfel, cine l-a ascultat pe 
Enescu „citind" la pian diferite 
partituri orchestrale iși amintește 
cu cită plăcere și, mai ales, cu cită 
spontaneitate improviza intregul 
instrumentar al unei formații sim
fonice. Muzica românească a bene
ficiat se pare în chip excepțional 
de aportul creator al improvizatorului Enescu în puținele ocazii cînd 
planul i-a servit drept... instrument 
popular : ne gîndim la Sonata nr. 3 pentru pian și vioară „în caracter 
popular românesc" (de la a cărei 
zămislire s-au împlinit, anul aces
ta, cinci decenii) și mai ales la cele

13 melodii populare române cînta- 
te de soprana Stela Roman (disc Folio), unde maestrul face improvi
zații libere la pian.

Spre a-și omagia sărbătoritul, or- 
ganistul francez Pierre Cochereau 
ne-a oferit, in cadrul unui supliment 
la concertul Radioteleviziunii Ro
mâne, un moment de neuitat: im
provizații libere la orgă, pe o temă 
în stil popular românesc concepu
te de compozitoarea Domnica Con- 
stantinescu, profesoară la Conserva
torul Ciprian Porumbescu. Deși dis
punea de „regele instrumentelor", 
totuși Pierre Cochereau a preferat 
să valorifice orga în ceea ce are 
mai aproape de muzica româneas
că : timbrele de suflători și mai 
ales flageolettele de flaut. Am tră
it senzația că oaspetele francez 
ne-a invitat la o inedită întîlnire. 
pe o culme de deal, cu mioare și 
parfum de „codru verde", in care 
răsunau fluierele păstorilor. Impro
vizația organistului francez, depar
te de a epata publicul nostru prin 
sonoritățile copleșitoare ale orgii, 
a urmărit să ne restituie farmecul 
creației autohtone, aducîndu-l astfel 
pe Enescu și mai aproape de ini
mile noastre.

Viorel COSMA

Miercuri a sosit în Capitală, E- douard Saouma, directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), care, la invitația Guvernului Republicii Socialiste România, face o vizită în tara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare, președintele Comitetului Național pentru F.A.O., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Bhagirathan R. Devarajan. reprezentantul P.N.U.D. în România, Andre Jaques, directorul de proiect executat de F.A.O. în tara noastră.In timpul șederii în România, directorul general al F.A.O. se va în- tîlni cu oficialități române, cu care

va avea convorbiri referitoare la activitatea Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. la colaborarea dintre țara noastră si acest organism, va vizita institute de cercetări și unități agricole, va asista la lucrările celei'de-a X-a Conferințe regionale F.A.O. pentru Europa, ce va avea loc la București între 20 și 25 septembrie 1976,*In aceeași zi a avut loc o întrevedere între Angelo Miculescu și E- douard Saouma, în cadrul căreia au fost discutate probleme privind colaborarea dintre România și F.A.O., programele în curs de realizare, posibilitățile dezvoltării conlucrării, precum si unele aspecte legate de apropiata reuniune din Capitala tării noastre.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate. (Agerpres)
Plecarea unei delegații a U.T.C. și U.A.S.C.R. 

în Marea BritanieIeri a părăsit Capitala. îndreptîn- du-se spre Londra, delegația U.T.C. — U.A.S.C.R., condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu. membru al Biroului C.C. al U.T.C.. care va efectua o vizită în Marea Britanie.
La plecare, pe aeroportul Bucu- rești-Otopeni. delegația a. fost salutată de membri ai Biroului C.C. al U.T.C. si Comitetului Executiv al Consiliului U.A.S.C.R., de cadre ale U.T.C. și U.A.S.C.R.

„Brâncuși în arta secolului XX“Miercuri au început la Sala mică a Palatului Republicii Socialiste România din București lucrările Sesiunii științifice internaționale „Brâncuși în arta secolului XX". Această prestigioasă manifestare, prilejuită de sărbătorirea a 100 de ani de la nașterea marelui sculptor român, este organizată de Academia Republicii Socialiste România. Academia de științe sociale și politice, Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Uniunea artiștilor plastici și Comisia națională pentru U.N.E.S.C.O.Sesiunea, la care participă cunos- cuți artiști și exegeți ai operei brân- cușiene din România și din alte țări, are înscrise. în program comunicări, care iși propun să reliefeze semnificația actuală a operei lui Brâncuși, precum și aportul determinant al geniului popular românesc la cristalizarea originalei gîndiri a artistului.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Theodor Burghele, președintele Academiei Republicii Socialiste România, care a evocat personalitatea marelui creator.în ședința primei zile au fost prezentate o serie de comunicări, care au

evidențiat semnificațiile actuale ale operei lui Brâncuși, contribuția acestuia la constituirea și dezvoltarea artei moderne, modul singular în care artistul a valorificat zăcămintele creatoare ale artei populare românești, implicațiile artei sale în domeniul organizării moderne a spațiului urbanistic, relațiile dintre sculptura sa și literatura contemporană, rolul metaforei și al simbolului în creația artistului, influența operei sale asupra sculpturii monumentale și altele.Lucrările sesiunii continuă.
★Cu prilejul acestei reuniuni, la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România a fost inaugurată o expoziție de pictură și sculptură româ- - nească contemporană, iar la Muzeul satului — expoziția „Arta lemnului la români". De asemenea, la Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România a avut loc vernisajul expoziției de fotografii „Brâncuși la Tg. Jiu", organizată de „British Council" și aparținînd artistului fotograf englez Sean Hudson. Au fost prezenți membri ai Ambasadei Marii Britanii la București. (Agerpres)

O formă eficientă de economisire la C.E.C.

i
„Plus!**De mal multă vreme, Dorel și Florin Onea, Florin Ursu, Ion Tiribuță, Costică Pirvu și Ion Stoica, toți din orașul Victoria, obișnuiau să _ se lanseze cu o pasiune oarbă în nesfîr- șite partide de pocher care durau uneori pînă noaptea tirziu. Cum e și firesc, a doua zi se prezentau la lucru mahmuri, vlăguiți. Aceasta a durat pină într-una din zilele trecute, când organele de miliție i-au surprins asupra faptului spu- nindu-le : „Plus I" De data aceasta, partida s-a încheiat, pentru toți partenerii, cu „cîș- tig" : s-au încasat condamnări penale între 15 zile și patru luni și cite o amendă de cite 1 000 de lei pentru fiecare 1

Pentru cei care doresc să economisească în mod sistematic la C.E.C., dar care nu întotdeauna au timp să se deplaseze pentru a efectua depunerile respective, Casa de Economii și Consemnațiuni le-a pus la dispoziție o formă avantajoasă și eficientă de economisire : depunerile pe bază de consimțămînt scris.In acest scop se completează un formuiar-tip, prin care se solicită întreprinderii sau instituției la care lucrează solicitatorul să depună la C.E.C., chenzinal sau lunar, o anumită sumă de bani din retribuția pe care o are de primit (obligația întreprinderii de a efectua aceste operațiuni de depunere este reglementată prin H.C.M. nr. 2037/1969).

Sumele, pentru care s-a dat consimțămîntul scris să fie depuse la C.E.C., sint înscrise in libretul de economii al solicitatorului de către ghișeul C.E.C. de la locul acestuia de muncă, iar în cazul cînd nu există a- cest ghișeu, se poate solicita efectuarea operațiunilor în libret unității C.E.C. la care s-a virat depunerea.Dacă solicitatorul are un cont personal la C.E.C., înscrierea sumei în cont se va face din oficiu de către unitatea C.E.C. la care s-a deschis contul.Operațiunile de restituiri, din sumele depuse prin consimță- mint scris, se pot efectua ori- cînd la ghișeul C.E.C. de la locul de muncă al titularului libretului sau la oricare unitate C.E.C.întrebare fără răspunsOrganele de miliție au înaintat procuraturii dosarul unul caz penal ieșit din comun. Despre ce este vorba 7 în trei ani, contabila Ana Cincu, împreună cu bucătarul-șef Vasile Cos- tache și gestionara Florența Căpățină, toți de la complexul „Cerbul carpatin" din Brașov, au delapidat nu mai puțin de 560 000 lei prin crearea de plusuri, întocmirea de acte bile false etc.O singură întrebare a pînă acum fără răspuns rectorii complexuluicarpatin" și directorii Oficiului de turism „Carpați" n-au putut afla pe parcurs — dacă s-ar fi interesat — nimic 7 Timp trei ani...

De la ADASAdministrația Asigurărilor de Stat aduce la cunoștința celor interesați că, la finele lunii septembrie 1976, va avea loc, în studioul televiziunii, tragerea de amortizare lunară, obișnuită, a asigurărilor mixte de viață.Cu acest prilej se va organiza și o tragere de amortizare specială, la care se vor extrage 5 combinații de litere.

La cele două trageri de amortizare la care se vor extrage 13 combinații de litere participă toate asigurările mixte de viață pentru care ratele de primă sînt achitate la zi.La ultima tragere de amortizare similară s-a plătit asigura- ților peste un milion de lei.

Cronica zPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicolae ' Giosan,- s-a întîlnit miercuri dimineața, cu lordul cancelar Elwyn Jones, speakerul Camerei Lorzilor din Marea Britanie, care se află într-o vizită în țara noastră,în timpul convorbirii au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre România și Marea Britanie, a legăturilor dintre parlamentele celor două țări, rolul parlamentarilor la extinderea colaborării dintre cele două țări în diverse domenii de activitate, conlucrarea lor în cadrul organismelor, internaționale, în interesul păcii și prosperității popoarelor.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, au luat parte loan Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, alte persoane oficiale.A .participat Jeffrey Charles Petersen, ambasadorul Marii Britanii la București.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a trimis un mesaj de felicitare secretarului de stat pentru relații externe al Statelor Unite Mexicane, Alfonso Garcia Robles, cu prilejul Zilei naționale a țării sale.
*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al statului Papua Noua Guinee, Albert Maoro Kiki, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.Ieri a fost încheiat la București Protocolul de colaborare bilaterală pe anii 1976—1977 între Consiliul ziariștilor din cadrul Uniunii Sindicatelor din Presă. Poligrafie și Edituri din Republica Socialistă România și Uniunea ziariștilor din Republica Arabă Siriană. Documentul a fost semnat din partea română de Ion Cumpănașu, vicepreședinte al Consiliului ziariștilor, iar din partea siriană de Aii Suleiman, vicepreședinte al Uniunii ziariștilor sirieni.La semnare au asistat membri ai Consiliului ziariștilor, redactori-șefi din presa centrală, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și ai Ambasadei Siriei la București. * «.Continulndu-și vizita în țara noastră, delegația militară ghaneză, condusă de general de brigadă Edward Kwaku Utuka, membru al Comitetului Militar Suprem din Ghana, comandantul trupelor de grăniceri, a vizitat Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn", școala militară de ofițeri activi de artilerie antiaeriană și radiolocație „Leontin Să- lăjan", a avut convorbiri la Comandamentul trupelor de grăniceri. Oaspeții au vizitat, de asemenea, obiective economice și cultural-tu- ristice de pe litoralul românesc al Mării Negre și din județele Brașov, Prahova și Argeș.
★Gravura japoneză, care s-a impus de-a lungul veacurilor în fondul de valori al artei universale, se prezintă publicului iubitor de frumos din țara noastră prin intermediul unei expoziții deschisă miercuri la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, Este o incursiune în existența de aproape patru secole (XVII—XX) a acestei arte legate strîns de spiritualitatea poporului japonez.Locul gravurii și xilogravurii japoneze în contextul larg al artei

i I e iuniversale,. importanța acestei manifestări expoziționale în cadrul relațiilor de colaborare oulturală dintre țările noastre au fost evidențiate în alocuțiunile rostite cu ocazia vernisajului de Mircea Deac, directorul Oficiului pentru organizarea expozițiilor, și Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japoniei la București. Vorbitorii au subliniat că expoziția reușește să înfățișeze evoluția istorică, unitară și caracteristică, a gravurii japoneze, artă care prin valorile sale autentice a dobîndit un profund specific național japonez.La festivitatea de inaugurare au participat Dumitru Ghișe,' vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai conducerii Uniunii artiștilor plastici, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Asociației de prietenie România—Japonia, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Poporul mexican sărbătorește azi ziua sa națională. în urmă cu 166 de ani, Miguel Hidalgo y Costilla a lansat, în localitatea Dolores, chemarea la luptă împotriva dominației coloniale a Spaniei. Trei ani mai tirziu era proclamată independența de stat.Deși Mexicul dispune de mari bogății naturale, în economia mexicană rolul principal îl aveau produsele agricole — mai ales bumbacul — și minereurile, exportate ca materie primă. Orientarea spre industrie proprie, ca premisă a unei dezvoltări autentice si durabile. a început în primii ani de după al doilea război mondial, dar rezultatele ei s-au făcut îndeosebi simțite în ultimul deceniu. în general, industriei mexicane îi revine acum peste un sfert din valoarea produsului național. Dintr-o țară lipsită practic de siderurgie. Mexicul a ajuns să producă anul trecut peste șase milioane de tone de oțel-O rețea de șosele moderne leagă astăzi principalele centre ale tării, învățămîntul se bucură de atenție din partea autorităților guvernamentale, dovada cea mai elocventă constituind-o faptul că acestui sector îi sînt repartizate din buget fonduri mai mari decît pentru forțele armate.Prin poziția sa activă în direcția reformulării relațiilor initerameri- cane — Mexicul fiind, de pildă, singura țară de pe continent care a refuzat să se alăture blocadei impuse împotriva Cubei — prin pozițiile exprimate în forurile internaționale. îndeosebi în problemele dezvoltării, această tară și-a cîștigat un binemeritat prestigiu pe .plan internațional. în acest context, se cuvine relevat că Mexicului îi revine meritul de a fi inițiat Car-

ta drepturilor și obligațiilor economice ale statelor, care a fost a- doptată de Adunarea Generală a O.N.U.M.ilitînd, pe plan extern, pentru crearea unui climat ,do pace. înțelegere si cooperare în America Latină și în lume. Mexicul promovează o politică de dezvoltare a raporturilor cu toate statele lumii, indiferent de sistemul lor politico-social. Pe această linie se înscriu și raporturile dintre România si Mexic, țări care, deși situate pe continente diferite, la mari distanțe geografice, au statornicit și dezvoltă întlre ele rodnice legături de colaborare prietenească multilaterală, stimulate de afinități de limbă și cultură. Relațiile de colaborare reciproce cunosc un cu>rs ascendent. întemeindu-se pe respectarea principiilor independenta! și suveranității naționale, neamestecului ln treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc.Pentru adîncirea acestor relații, un moment de însemnătate deosebită l-a oonstituit vizita oficială întreprinsă în Mexic, în vara anului trecut, de președintele Nicolae Ceaușescu. Dialogul româno-mexi- can la cel mai înalt nivel, impor- tan fele documente semnate si acordurile încheiate cu acel prilej au deschis o pagină nouă în relațiile reciproce, de largi perspective pe cele mai diverse planuri — politic, economic, tehnico-științific și cultural.Dezvoltarea relațiilor româno- mexicane corespunde pe deplin. Interesului ambelor popoare, cauzei păcii, progresului și conlucrării între toate națiunile lumii.
V. OROS

conta-rămas : di- „Cerbul cinema

vremea
Ieri in țară: Vremea a fost căldu

roasă și în general frumoasă, cu cerul 
variabil. După-amiază, în vestul țării 
și In nordul Moldovei, s-au semnalat 
averse și descărcări electrice. Dimi
neața pe alocuri s-a produs ceață. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, 
cu intensificări în Banat, Carpații .Me
ridionali șl jumătatea de nord a Mol_ 
dovei. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 19 grade Ia Sullna 
și 28 de grade la Oradea, Holod, Răuti, 
Arad, Timișoara șl Chlșineu-Criș. în 
București: Vremea a fost frumoasă șl 
călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Temperatura maximă a fost de 
26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 septembrie. In (ară: Vreme în 
curs de răcire ușoară. Cerul va fi va
riabil, cu înnorărl mal pronunțate în

jumătatea de nord-vest a țării, unde 
vor cădea ploi locale, mal ales sub 
formă de averse. în rest, averse izo
late. Vîntul va sufla potrivit, cu In
tensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fl cuprinse Intre 8 
și 16 grade, pe alocuri mal coborîte, 
Iar cele maxime între 20 și 26 de grade, 
mai ridicate la începutul Intervalului, 
în București: Cerul va fl variabil, fa
vorabil aversei de . ..ploaie în a doua 
parte a Intervalului. Vînt potrivit, cu 
Intensificări de scurtă durată.. Tempe- ' 
ratura ln ușoară scădere.
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FOTBAL: Cupele europene

Bilanț nefavorabil echipelor noastre, în prima manșă0 în „Cupa «U.E.F.A.", la București. pe stadionul propriu. Dinamo a întîlnit cunoscuta echipă italiană A.C. Milan, cu care a terminat la egalitate. 0—0. după un meci de calitate foarte slabă, lipsit de nerv și neinteresant pentru numerosul public prezent în tribune. Poate că intr-adevăr A.C. Milan nu mai este e- chipa puternică din trecut, totuși, fotbaliștii italieni își cunosc bine meseria, mai ales în jocul de apărare. iar sub aspect tactic, au dominat partida de la un capăt la altul. Jucînd într-o formație cu cinci fundași pe terenul propriu, parcă timorată, echipa bucuresteană s-a comportat cu mult sub așteptări si pretenții. în puține cuvinte, Dinamo a deziluzionat profund pe amatorii de fotbal.La Tg. Mureș, tot în „Cupa U.E.F.A.". echipa locala A.S.A. a primit vizita formației iugoslave Dinamo din Zagreb. Nici în acest meci fotbaliștii noștri n-au reușit să se impună, deși se bucurau de avantajul terenului propriu. Mai mult. în minutul 65 oaspeții au marcat un gol prin Iurisic. Scor final: A.S.A. — Dinamo Zagreb 0—1.

Dintre cele trei echipe românești înscrise în „Cupa U.E.F.A.". ieri numai Sportul studențesc a reușit un rezultat favorabil. întîlnind pe stadionul „23 August" din Capitală, echipa greacă Olympiakos Pireu, formația studenților bucureșteni a învins cu 3—0 (1—0) prin golurile marcate de Grosu (38) și Octavian Ionescu (76 și 82). Firește, cu un asemenea scor, echipa bucureșteană păstrează șanse pentru o calificare în turul al doilea al competiției respective.Toate partidele-retur se vor juca la 29 septembrie a.c.
o în „Cupa cupelor", la Galați, echipa C.S.U a pierdut întrecerea cu formația portugheză Boavista din Porto, la scorul de 3—2 (2—0). Punctele au fost marcate de Olteanu (autogol — 18), Albertino (35) și Mane (67) pentru oaspeți, iar Marinescu (48) și Cramer (32) pentru gazde.e în „Cupa campionilor europeni", la Bruges (Belgia), echipa noastră campioană. Steaua, a jucat cu F. C. Bruges. Pînă la închiderea ediției, rezultatul meciului nu ne-a parvenit.

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI”

ALTE REZULTATE
„CUPA CUPELOR”Dinamo Kiev — Partizan Belgrad 3—0 ; Fererrcvaros Budapesta — Jeunesse Esch (Luxemburg) 5—1 (3—1) ; Stal Mielec (Polonia) — Real Madrid 1—2 (0—1) ; Omonia Nicosia — Paok Salonic 0—2 (0—1) ;T.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia — St. Etienne (Franța) 0—0 ; Bayern Miinchen — B. K. Copenhaga 5—0 ; Liverpool — Crushaders Belfast 2—0 ;

Carrick Rangers (Irlanda de Nord) — Aris Luxemburg 3—1 (0—0) ; Bodoe (Norvegia) — F. C. Napoli 0—2 (0—1) ; S. K. Lierse (Belgia) — Hajduk Split (Iugoslavia) 1-0 ;
„CUPA U.E.F.A.”Kuopion (Finlanda) — Oster (Suedia) 3—2 (0—1) ; Șahtior Do- nețk — Dynamo Berlin 3—0 ; Fram Reykjavik — Slovan Bratislava 0—3.

TENIS

întrecerile 
în campionatele 

naționalePe terenurile din parcul sportiv „Progresul" din Capitală au continuat întrecerile campionatelor naționale de tenis.Iată principalele rezultate înregistrate în probele de simplu: masculin (optimi de finală): Dumitru Hărădău — Marian Mirza 6—0, 6—1, 6—3; Viorel Marcu — Octavian Vîlcioiu 6—0,6— 3, 6—3; Traian Marcu — Lucian Boldor 6—4, 6—3, 6—1; Gheorghe Boaghe — Mihai Tăbăraș 6—2, 6—3,7— 5; Iosif Kerekeș — Constantin Popovici 6—1, 6—2, 3—6, 5—7, 6—2; feminin (sferturi de finală): Florența Mihai — Mariana Nunweiller 6—2, 6—3; Elena Trifu — Simona Nun- weiller 6—3, 6—2.în partide restanta, Virginia Ru- zici a obținut două victorii: 6—0, 6—0 cu Cosmina Popescu și 6—1, 6—1 cu Dana Davidescu, iar Lucia. Romanov a întrecut-o cu 6—1, 6—3 pe Florica Butoi.Campionatele continuă astăzi, cu începere de la ora 8 dimineața.
★La Guadalajara (Mexic) a Început un turneu de tenis la care participă Bjorn Borg, Rod Laver, Guillermo Vilas și Iile Năstase. în prima partidă. Borg l-a învins cu 6—2, 6—4, 5—7. 6—1 pe Laver. înaintea acestui turneu, Borg și Năstase au susținut o partidă demonstrativă la Milwaukee. victoria revenind jucătorului suedez cu 6—3, 6—3.
★La recentul turneu internațional de tenis de la Forest Hills au asistat; în cele 12 zile de concurs. 250 880 spectatori. cu 34 000 mai mulți decît la ediția precedentă. Au participat 224 jucători și jucătoare.

de
Rubrlcâ realizată de
Gheorghe GRAURE 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

• Osînda : PATRIA — 9.30; 12,15;
15; 17,30; 20, FAVORIT — 9.15;
11.30; 13.45: 16; 18.15: 20,30, CAPI
TOL — 8.30: 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, la grădină — 19.
• Tara îndepărtată : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
». Suflete condamnate : CENTRAL
— 9.15; 12; 14,45; 17.30: 20.15.
• Filip cel mic : TIMPURI NOI
— 9; 11,15: 13,30; 15.30; 18; 20.15.
• Pinocchio : EFORIE — 8,30;

11,45; 14; 16; 18; 20,15, GRADINA 
LUCEAFĂRUL — 19,30.
e- Ulzana — căpetenia apașilor : 
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15.
• Aeroport ’75 î SCALA — 8.45; 
11; 13.30: 16; 18.30; 21, BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9,30; 11,30: 14.
a* Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
DOINA — 16; 19.
• Diamante p« roți : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FESTIVAL — 9.15; 11.30;
13.30; 16; 18,15; 20,30, la grădină —
19.30.
• Pintea î GRIVITA — 9; 11.15:
13,30; 15,45; 18; 20,15, COTROCENI

— 10; 12; 14; 16; 18; 20, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
a* Nebună de legat : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30,
MODERN — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15: 20,30, la grădină — 19,30.
a Texas, dincolo de rîu : CASA 
FILMULUI — 10; 12: 14; 16: 18; 20. 
a Finist, șoim viteaz : LIRA — 
15.30; 18; 20,15, la grădină — 20,15. 
0. Cei 13 de Ia Barletta : EXCEL
SIOR — 9; 11.15; 13.30: 16; 18,15; 
20.30. MELODIA — 8,45; 11,15; 13,30; 
16: 18,30; 20,45.
0 Romanță pentru o coroană : 
BUCEGI — 16; 18; 20, la grădină
— 19,30.
• Comisarul Pledone Ia Hong-

Kong. : BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15, la grădină — 19,15, 
ARTA — 13,30; 16; 18,30; 20,15, la 
grădină — 19,30.
a- Apașii : UNIREA — 16; 18; 20, 
la grădină — 20.
• Corupție pe autostradă : DA
CIA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Cercul magic : DRUMUL SĂRII 
— 15,30; 18; 20,15.
0 Singurătatea florilor : FEREN
TARI — 15,30; 18; 20,15.
0 Joe Llmonadă : GIULEȘTI — 
15,30: 18; 20,15.
a Cursă grea : PACEA — 15.30; 
18; 20,15.
0 Misiune primejdioasă : CRIN- 
GAȘI — 17.

0 Luptătorul din New Orleans : 
FLOREASCA — 13; 15,30; 17,45; 
20, AURORA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15, la grădină — 19.15. 
0 Evadarea s VIITORUL — 16; 
18; 20.
0. Filiera II : VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19,30.
0 Cînd vine septembrie : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 18; 20,15.
0 Micul indian : GLORIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, GRA
DINA TITAN — 19,30.
0 Familia Dulsky s MOȘILOR — 
15,45; 18,. la grădină — 18,30.

0 Instanța amină pronunțarea : 
MUNCA — 15,45; 18; 20,15.
0 Trei scrisori secrete : POPU
LAR — 16: 18; 20.
0. Ce se tntlmplă cu tine : COS
MOS — 15,30.
0 Zile fierbinți : COSMOS — 18; 
20,15.
0 Aventurile celor trei muzi
canți : FLACĂRA — 16; 18; 20.
0. Cu miinile curate : VITAN — 
16; 18, la grădină — 19,30. RAHO
VA — 15,45; 18; 20.
0 Mere roșii : PROGRESUL — 16.
0 Mușchetarul român : PROGRE
SUL — 18; 20.

teatre
0 Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Zodia gemeni
lor — 19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mindră 
țară — 18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat 5 Te- 
vie lăptarul — 19,30.
0 Circul București (în cartierul 
Titan) : Spectacol susținut de cir
cul italian Wegliams in colaborare 
cu Circul București — 19,30.
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Poporul chinez aduce un ultim omagiu 
memoriei președintelui Mao TzedunPEKIN 15. — Corespondentul Agerpres transmite 1 în R. P. Chineză continuă să se desfășoare mitinguri de doliu, in cadrul cărora milioane de oameni ai muncii, de toate profesiile si vîrstele, își iau un ultim rămas bun de la tovarășul Mao Tzedun, întemeietorul Republicii Populare Chineze, președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.în cuvîntul lor, conducători ai organelor locale de partid și de stat, reprezentanți ai oamenilor muncii, militari, omagiind memoria marelui dispărut, reafirmă, totodată, voința fermă a întregului partid, a întregului popor de a continua marea cauză a construirii socialismului, asa cum i-a învățat si i-a călăuzit președintele Mao Tzedun. în același timp, comandanții și soldații Armatei Populare de Eliberare se angajează solemn să muncească și să se instruiască cu abnegație pentru a apăra cu fermitate cuceririle revoluției socialiste.Presa chineză relevă că membrii grupurilor de pregătire a celui de-al IX-lea Congres al Uniunii Generale 

a Sindicatelor, a Congresului al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist și a celui de-al IV-lea Congres al Federației Naționale a Femeilor și-au afirmat hotărîrea ca în întreaga lor activitate să urmeze neabătut prețioasele indicații ale președintelui Mao cu privire la rolul acestor organizații în opera de edificare a societății socialiste.

La Pekin, și miercuri alte zeci de mii de locuitori ai capitalei, tineri și vîrstnici, reprezentanți ai populației din toate provinciile țării, precum și oaspeți străini aflati în aceste zile de doliu în capitala R. P. Chineze, au trecut, în șiruri nesfîrșite, prin fata catafalcului cu corpul neînsuflețit al președintelui Mao Tzedun, aducînd un ultim omagiu eminentului militant revoluționar.Toate ziarele din R. P. Chineză continuă să consacre paginile lor prezentării unor ample articole și fotografii care evocă viața si personalitatea președintelui Mao Tzedun ; ele inserează, totodată, mesajele și declarațiile de compasiune primite din partea unor șefi de state, partide, organizații internaționale, precum și din partea unor mari colective de oameni ai muncii din toate provinciile tării.Pe prima pagină a ziarelor sînt publicate relatări despre pelerinajul permanent a zeci și zeci de mii de oameni ai muncii și al delegațiilor din toate colturile tării la ceremoniile funerare care au loc la Palatul Adunării Naționale a Reprezentanților Populari pentru cinstirea memoriei marelui dispărut.„Jenminjibao" și celelalte ziare centrale inserează, pe prima pagină, știrea privind depunerea coroanei de flori din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, în semn de profund omagiu pentru președintele Mao Tzedun.

Rezoluție a Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare

In sprijinul dreptului 
inalienabil al popoarelor
NEW YORK 15 (Agerpres). — Comitetul O.N.U. pentru decolonizare a adoptat o rezoluție în care condamnă activitatea pe care o desfășoară monopolurile imperialiste în teritoriile aflate încă sub dominație colonială. Documentul relevă că această activitate are ca scop să împiedice aplicarea Declarației privind acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale din Rhodesia. Namibia și din alte teritorii.Comitetul — se subliniază în rezoluție — „reafirmă drepturile inalienabile ale popoarelor din teritoriile dependente la autodeterminare și independență și la folosirea resurselor naturale conform intereselor lor naționale".într-o altă rezoluție, Comitetul O.N.U. pentru decolonizare condamnă energic escaladarea pregătirilor militare în metropolele coloniale, subliniind că în Africa australă forțele armate ale regimului rasist de la Pretoria sînt folosite pentru înăbușirea mișcărilor de eliberare națională.

AFRICA DE SUD

Mesaje de condoleanțe, declarațiiȘefi de stat din întreaga lume, alte personalități ale vieții politice continuă să adreseze -conducerii de partid și de stat a Republicii Populare Chineze mesaje de condoleanțe în care, exprimîndu-și compasiunea pentru greaua pierdere suferită de poporul chinez, omagiază personalitatea marelui dispărut.Khleu Samphan, președintele Prezidiului de Stat al Cambodgiel Democrate, și ceilalți conducători cam- bodgieni au adresat un mesaj conducerii R. P. Chineze în care sînt exprimate „tristețea imensă și profunde condoleanțe în legătură cu moartea președintelui Mao Tzedun, personalitate remarcabilă a mișcării revoluționare mondiale". „Președintele Mao Tzedun și-a dedicat întreaga energie și înțelepciune, toată viața sa, luptei pentru eliberarea națională a poporului chinez, emancipării națiunilor oprimate și popoarelor asuprite din întreaga lume, cauzei socialismului și comunismului".„Din partea poporului Venezuelei — se arată în mesajul adresat conducătorilor R. P. Chineze de către președintele Carlos Andres Perez — vă transmit dumneavoastră și poporului chinez condoleanțe în legătură cu moartea președintelui Mao Tzedun. Prin încetarea sa din viață, omenirea a pierdut o importantă personalitate a timpurilor noastre și un brav conducător al celui mai mare popor din lume. Datorită lui, R. P. Chineză șl-a ciștigat un solid prestigiu internațional în lumea contemporană".Regele Marocului, Hassan al II-lea, a apreciat că „președintele Mao Tzedun 6e numără printre acei șefi de stat iluștri ce Și-au lăsat amprenta

asupra istoriei umane și și-au condus popoarele cu clarviziune, pe deplin conștienți de, contradicțiile lumii modeme, și care au luptat pentru apărarea demnității omului, pentru așezarea bazelor păcii și securității".„Președintele Mao Tzedun a fost un conducător de oameni, un făuritor de istorie, care aparține tuturor epocilor. El a transformat China intr-o țară mare și independentă, pe care a condus-o cu înțelepciune, curaj și sacrificiu personal pentru a-și ocupa locul în familia națiunilor" — a arătat președintele Republicii Fili- pine, Ferdinand Marcos.„•în calitate de conducător al Republicii Populare Chineze — a menționat președintele Birmaniei, U Ne Win — Mao Tzedun s-a bucurat de dragostea poporului chinez, iar ca om de stat al timpului nostru, de respectul tuturor celor care l-au cunoscut. Devotamentul cu care el a servit cauza progresului tării sale va fi înscris pentru totdeauna în analele istoriei".Felix Malloum, șeful statului Ciad, l-a apreciat pe președintele Mao Tzedun drept „un exemplu de tenacitate, curaj și sacrificiu personal, grație căruia lumea și, îndeosebi, cei oprimați au înțeles că dezvoltarea nu constituie doar privilegiul țărilor industrializate".'„în numele poporului și guvernului argentinean și al meu personal, vă adresez sincere condoleanțe in legătură cu încetarea din viață a eminentului om de stat. Mao Tzedun — personalitate de talie mondială" — arată în mesajul său președintele Argentinei, Jorge Rafael Videla,

Puternică mișcare 
grevistă împotriva 

apartheiduluiPRETORIA 15 (Agerpres). ■— Miercuri. în cea de-a treia zi de la declanșare, greva muncitorilor africani din suburbiile orașului Johannesburg a luat o nouă amploare, după ce zeci de mii de muncitori de culoare din alt mare oraș sud-afri- can — Capetown — s-au alăturat a- cestei mișcări de protest împotriva regimului de apartheid. La Capetown. participarea la grevă depășește cifrele înregistrate la Johannesburg. Astfel, se apreciază că aproximativ 200 000 muncitori s-au alăturat acțiunii.Pe de altă parte, ziarul „World", care apare la Johannesburg, informează că de la declanșarea grevei au fost ucise 16 persoane în cursul incidentelor cu forțele de politie, iar alte cîteva sute au fost arestate.

Sărbătoarea națională a statului Papua-Noua Guinee

Excelenței Sale Domnului JOHN GUISE
Guvernator General al statului Papua-Noua GuineeCu ocazia aniversării proclamării independenței statului Papua-Noua Guinee, îmi este plăcut să vă transmit sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace si prosperitate pentru poporul din Papua-Noua Guinee.îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta și diversifica în viitor spre binele popoarelor noastre, al promovării păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MICHAEL T. SOMARE
Prim-ministru al Guvernului Papua-Noua GuineeAniversarea proclamării independentei statului Papua-Noua Guinee îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai călduroase felicitări și sincere urări de succese în activitatea dumneavoastră, de progres și prosperitate poporului din Papua-Noua Guinee.

MANEA MÂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

TOKIO

Acord între partidul comunist și partidul socialistTOKIO 15 — Corespondentul A- gerpres transmite : în cursul convorbirilor dintre președinții comisiilor politice din Dietă ale Partidului Comunist din Japonia și Partidului Socialist din Japonia a fost realizat un acord potrivit căruia viitoarea sesiune extraordinară a Dietei trebuie să examineze toate detaliile afacerii „Lockheed" și să adopte măsuri pentru apărarea nivelului de trai al poporului. Acordul prevede, totodată, ca măsurile urgente pentru apărarea nivelului de trai al poporului
Situația din LibanBEIRUT 15 (Agerpres). — După o noapte relativ calmă, miercuri, pe majoritatea fronturilor din Liban, au fost reluate luptele. Puternice ciocniri au fost semnalate în vechiul centru al Beirutului.Bombardamente cu artilerie grea au avut loc și în munți, în regiunea Chouf. la est de capitală. în sectorul Metn. precum și la Sofar și Jez- zine. Lupte puternice au fost semnalate în nordul țării, în zona Tripoli. ca și la Zghorta.

Conferința „Grupului celor 77“ se pronunță pentru

în U. R. S. S. a fost lansată
*

O nouă navă cosmică
cu echipaj la

de 
în-

și proiectele de lege să fie discutate la nivelul președinților comisiilor politice din Dietă ale celor două partide, de cite ori va fi necesar.

La cosmodromul la Baikonur a fost registrat, la 15 septembrie, începutul unul nou experiment cosmic, Nava „Soiuz-22“, avînd la bord pe cos- monauții Valeri Bîkovski, comandantul navei, și Vladimir Aksenov, inginer de bord, s-a îndreptat spre orbita cir- cumterestră cu scopul — anunțat de agențiaT. A.S.S. — de ..a pune la punct și a perfecționa metodele și mijloacele de studiere din cosmos a caracteristicilor geologice și geografice ale scoarței terestre, în interesul e- conomiei naționale". A- genția menționează la bordul aparataje specialiștiU. R.S.S.La puțin timp după lansarea navei cosmice, (ora 11.48. ora Bucu-

că navei se află elaborate de din R.D.G. și

reștiului) s-a anunțat că cei doi cosmonauți au trecut la îndeplinirea programului stabilit. în afara sarcinilor arătate mai sus. agenda de lucru a echipajului cuprinde experiențe me- dico-biologice, in primul rînd cu privire la modul de adaptare cit mai rapidă a omului la activitatea în condiții cosmice, avîndu-se în vedere asigurarea readaptării organismului, la condițiile terestre, după șederea îndelungată în stare de imponderabilitate. Totodată, 6e precizează că, în cadrul actualului zbor, vor fi efectuate experiențe tehnico-științl- fice. Zborul este dirijat de stații amplasate pe teritoriul Uniunii Sovietice și pe nave aflate în diferite puncte ale Oceanului Atlantic. Se

subliniază că starea coa- monauților este bună.Actualul zbor cosmic vine să întregească lista cosmonautilor sovietici cu un nou nume, inginerul de bond Vladimir Aksenov. în vîrstă de 41 de ani, născut în satul Ghiblițî, regiunea Reazan. în ce-1 privește pe Valeri Bîkovskî, „cartea lui de vizită" este cunoscută din anul 1963, cînd a efectuat zborul cosmic în grup, împreună cu Valentina Tereșkova, la numai doi ani și ceva după primul zbor cosmic al Iui Iuri Gagarin. Valeri Bîkovski a avut o contribuție substanțială la pregătirea echipajelor sovietice pentru zborul cosmic în cadrul expediției sovieto-ameri- cane „Soiuz-Apollo".
Laurențlu DUȚA
Moscova

Inaugurarea Centrului de studii 
economice și sociale al țărilor 

în curs de dezvoltare
Schimb de mesaje între președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Mexicului, Luis Echeverria
CIUDAD DE MEXICO 15 — Corespondentul Agerpres transmite : 

tn capitala Mexicului a fost inaugurat Centrul de studii economice și 
sociale al țărilor in curs de dezvoltare, creat la inițiativa președintelui 
Mexicului, Luis Echeverria Alvarez. La ceremonie au luat parte șeful 
statului-gazdă, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, șefi de 
stat și de guvern din țări in curs de dezvoltare, reprezentanți ai unor 
organisme și organizații internaționale. Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este reprezentat de tova
rășul Mircea Malița.

SAN MARINO

Liderii partidelor comunist și socialist au primit 
po ambasadorul RomânieiSAN MARINO 15 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist Sanmarinez, Umberto Ba- rulli, precum și secretarul general al Partidului Socialist Sanmarinez, Remy Giacomini, au primit pe am- basedoî’ul României, Ion Mărgi- neanu.Cu acest prilej, a fost transmis din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, un mesaj de salut, urări de noi succese în activitatea consacrată bunăstării și progresului poporului sanmarinez.Umberto Barulli și Remy Giaco

mini au adresat un cordial mesaj de prietenie secretarului general al Partidului Comunist Român, exprimând. în numele conducerii partidelor comunist și socialist, calde aprecieri la adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru neobosita sa activitate pusă în slujba înfloririi României socialiste, a cauzei păcii și înțelegerii între popoare, destinderii și cooperării în Europa.Au fost, de asemenea, relevate bunele raporturi dintre P.C.S., P.S.S. și Partidul Comunist Român, expri- mîndu-se dorința de a extinde și diversifica în viitor aceste relații.

Acțiuni ferme în vederea edificării 
unei noi ordini economice internaționaleCIUDAD DE MEXICO 15 — Corespondentul Agerpres transmite: în capitala mexicană continuă lucrările Conferinței asupra cooperării economice între țările în curs de dezvoltare, convocată din inițiativa „Grupului celor 77". din care face parte și România.Luind cuvîntul în ședința solemnă a conferinței, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat că mișcarea de solidaritate ce animă în prezent țările în curs de dezvoltare a intrat într-o etapă nouă și decisivă, ea dobindind o pondere notabilă în viața internațională. Forța acestei mișcări — a spus Kurt Waldheim — rezidă într-o profundă comunitate de interese și în deplina înțelegere a felului în care trebuie să coopereze cu organizațiile internaționale pentru promovarea acestor interese.Secretarul general al O.N.U. a arătat că procesul în care sânt angajate țările in curs de dezvoltare — determinarea mutațiilor profunde pe care le implică instaurarea unei noi ordini economice în lume — nu vizează eliminarea dialogului cu statele dezvoltate, actuala reuniune de la Ciudad de Mexico inscriin- du-se în acest proces. Vorbitorul a calificat conferința găzduită de capitala mexicană drept o etapă pe calea solidarității țărilor în curs de dezvoltare, care își vor spori influența în rezolvarea problemelor majore ale umanității, în căutarea căilor de cooperare care să ducă la accelerarea schimbărilor structurale preconizate în programele lor de dezvoltare.

A luat apoi cuvîntul președintele Mexicului, Luis Echeverria Alvarez, care a subliniat că actuala reuniune a început sub auspicii bune, constituind o dovadă elocventă a progreselor realizate pe calea definirii și concertării pozițiilor statelor in curs de dezvoltare, care pot jalona astfel un program de acțiune politică și economică. Conferința — a spus el — este o expresie a faptului că aceste țări eint hotărîte să treacă de la etapa acțiunilor izolate la aceea a întreprinderii unor eforturi vizind realizarea unor soluții de continuitate.După ce a relevat că, în prezent, in lume se agravează fenomenul dezvoltării inegale a statelor, șeful statului mexican a afirmat că fără o schimbare fundamentală a acestei situații, țările în curs de dezvoltare vor continua să rămînă în urmă. Iată de ce — a declarat Luis Echeverria — acest grup de state cere transformarea actualelor relații internaționale și încearcă să creeze o lume solidară, care să permită eradicarea. în baza unei noi ordini economice, a inechităților actuale.■ în încheiere, președintele Echeverria a declarat : „Noua ordine eco- o operă slnt de- Nu vom sa dacă nu vom
nomică internațională este colectivă, ^dimensiunile sale finite prin acțiuni comune, putea avansa în instituirea nu vom pune de acord șiimpulsiona intre noi, și pentru noi, un program efectiv de cooperare, în beneficiul popoarelor noastre".
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Centrul de studii economice și sociale al țărilor în curs de dezvoltare dă’ expresie preocupării acestora pentru amplificarea și întărirea colaborării și solidarității dintre ele, pentru instaurarea unei noi ordini e- conomice și politice în lume. înființarea lui reprezintă un pas concret de aplicare a hotărîrilor de la Manila și Nairobi, menit să difuzeze experiența țărilor în curs de dezvoltare, să adîncească studiile și subiectele vitale ale dezvoltării și să cerceteze soluțiile cele mai adecvate pentru rezolvarea problemelor lor e- conomice și sociale. Totodată, centrul are ca obiectiv identificarea unor noi mecanisme de colaborare între țările în curs de dezvoltare, un rol de prim ordin revenind elaborării de tehnologii susceptibile să accelereze procesul dezvoltării economice in aceste state.în opinia observatorilor politici, inaugurarea acestui Centru de studii economice și sociale. în zilele în care în capitala mexicană se desfășoară lucrările primei Conferințe a „Grupului celor 77“ cu privire la colaborarea economică dintre țările în curs de dezvoltare, demonstrează faptul că aceste state sînt hotărîte să treacă la crearea mecanismelor ne-

cesare întăririi solidarității și colaborării dintre ele, în cadrul eforturilor mai largi pentru instaurarea unor relații noi între statele lumii.Cu prilejul inaugurării centrului, președintele Luis Echeverria Alvarez și secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, au rostit alocuțiuni.
★Reprezentantul personal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, prezent la Ciudad de Mexico cu prilejul inaugurării Centrului de studii economice și sociale al țărilor în curs de dezvoltare, a transmis președintelui Mexicului, Luis Echeverria Alvarez, și soției acestuia, Maria Esther Zuno de Echeverria, un mesaj de prietenie din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.Evocînd vizita șefului statului român în Mexic și bunele relații statornicite între cele două țări, președintele Mexicului a transmis sentimentele sale cele mai cordiale președintelui României și tovarășei Elena Ceaușescu.în aceeași zi, Mircea Malița a fost primit de președintele ales al Mexi- cului, Jose Lopez Portillo.

Demonstrații în Spania sub deviza

„PlINE, MUNCĂ, LIBERTATE!"MADRID 15 (Agerpres). — în Spania continuă acțiunile organizate în sprijinul revendicărilor cu caracter politic și economic. în acest context de efervescentă socială, în cartierul madrilen Moratalaz, sub deviza „Pîine, muncă și libertate !“ s-a desfășurat, marți seara, o demonstrație la care au participat aproximativ 125 de mii de persoane.Demonstranții purtau pancarte prin care se cerea adoptarea de măsuri pentru combaterea inflației, decretarea amnistiei generale și acordarea de libertăți democratice.

La Bilbao, oraș situat în nordul Spaniei, nu au apărut ieri ziare, ca urmare a grevei tipografilor. Reprezentanții celor aproximativ 120 000 de greviști au început negocierile cu patronatul.în aceeași zi, în orașul Pamplona, din nordul tării, a avut loc o manifestație de protest împotriva uciderii, la 8 septembrie, de către un polițist a tânărului muncitor Jesus Maria Zabala, în cursul unei demonstrații antiguvernamentale organizate în localitatea Fuenterrabia.
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Convorbiri 
bulgaro-austrieceSOFIA 15 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, Todor Jivkov., și președintele federal al Republicii Austria, Rudolf Kirchschlaeger, aflat în vizită oficială la Sofia, au examinat, în cadrul celei de-a doua runde de convorbiri, relațiile bilaterale în domeniile politic, economic, științific și cultural.Abordînd unele probleme internaționale, Todor Jivkov și Rudolf Kirchschlaeger, relevă agenția B.T.A., s-au pronunțat pentru aplicarea integrală a principiilor șl prevederilor înscrise în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare In Eu- bopa.

Plenara
C.C. al P. C. 

din CehoslovaciaPRAGA 15 (Agerpres). — La Pra- ga au luat sfîrșit lucrările Plenarei C.C.' al P.C. din Cehoslovacia, care a dezbătut raportul Prezidiului C.C. al P.C.C. cu privire la sarcinile și dezvoltarea industriei metalurgice și construcțiilor de mașini grele după Congresul al XV-lea al partidului și problemele legate de pregătirea alegerilor generale în organele reprezentative. Plenara a adoptat hotă- rîri corespunzătoare.
Remanierea guvernului niponTOKIO 15. — Corespondentul A- gerpres transmite: Primul ministru al Japoniei, Takeo Miki, a procedat miercuri la remanierea guvernului și a conducerii Partidului Liberal Democrat, de guvernămînt. Aceasta este prima remaniere efectuată de Takeo Miki de la numirea sa, în decembrie 1974, in funcțiile de președinte al P.L.D. și prim-ministru.în noul guvern își mențin funcțiile deținătorii principalelor portofolii, printre care Takeo Fukuda, vicepremier și director general al Agenției de planificare economică, Masayoshi Ohira, ministru de finanțe, Toshio Komoto, ministru al comerțului Internațional și al industriei. Principala modificare intervenită în componenta guvernului este numirea lui Zentaro Kosaka la conducerea Ministerului Afacerilor Externe, în locul lui Kiichl Miyazawa.Tot miercuri, Takeo Miki, președintele P.L.D., a procedat la remanierea conducerii partidului de gu-

vernămint. în funcția de secretar general al P.L.D. a fost numit Tsuneo Uchida, care-i succede lui Yasuhiro Nakasone. Funcția de președinte al Consiliului executiv al P.L.D. a fost preluată de Raizo Matsuno, iar cea de președinte al Consiliului pentru probleme politice — de Yoshio Sa- kurauchi.Noul guvern al premierului Takeo Miki are de soluționat sarcini dificile și urgente pentru P.L.D., respectiv obținerea aprobării, la sesiunea extraordinară a Dietei, care se deschide la 16 septembrie, a proiectelor de lege privind sporirea tarifelor pentru transporturile pe căile ferate naționale, serviciile poștale și telegrafice, publicarea numelor oficialităților suspectate de a fi implicate în scandalul „Lockheed", dar care nu sînt pasibile de a fi acționate în justiție, precum și realizarea unei reforme a Partidului Liberal Democrat, în perspectiva alegerilor generale așteptate pînă Ia sfîrșitul anului.

agențiile de presă transmit:
te a variat, în diverse zone. între 7 și 9 grade pe scara Mercalli si car» 
a provocat distrugeri in unele localități rurale.

Intr-un Interviu televi

Programul de schimburi 
culiuraie dintre Guvernul României și Guvernul Ghanei. pentru anii 1977—1978, care conține prevederi referitoare la dezvoltarea și diversificarea relațiilor româno-ghaneze în domeniile învățământului, științei, culturii, presei și radioteleviziunii, a fost semnat la Accra.

întrevederi iugoslavo- 
tailandeze. Vidoie Jarkovici, vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., au primit Pe ministrul de externe al Tailandei. Bichal Ratakul, aflat în vizită oficială la Belgrad. Au fost evocate principalele probleme ale situației internaționale actuale, o atenție deosebită fiind acordată Asiei de sud-est, rezultatelor recentei Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, precum și căilor și modalităților de promovare a relațiilor bilaterale — informează agenția Taniug.

Președintele Braziliei, Ernesto Geisel, a sosit la Tokio într-o vizită oficială, în cursul căreia va avea convorbiri cu premierul Takeo Miki, cu alte oficialități nipone, precum și cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri. Vizita are drept obiectiv dezvoltarea relațiilor economice bilaterale : vor fi definitivate, cu acest prilej, o serie de proiecte -privind realizarea unor obiective industriale și agricole în Brazilia, la care Japonia va contribui cu credite. Totodată, Ia Tokio se va desfășura prima sesiune a conferinței ministeriale japono- braziliene.

Remaniere guvernamen
tală în Canada. Premierul canadian, Pierre Elliott Trudeau, a anunțat o remaniere majoră a cabinetului său, precizînd, într-o declarație, că schimbările au ca obiectiv dinamizarea echipei ministeriale, prin includerea unor elemente tinere și sporirea coeziunii acesteia. In ceea ce privește orientarea politicii externe, a adăugat Trudeau, ea va rămîne aceeași, vizînd, între altele, extinderea relațiilor cu țările incur» de dezvoltare.

Sesiunea Comitetului re
gional pentru Europa al 
O.M.S., 'a care Parf'c*P& reprezentanții a 32 de state, între care și România, precum și reprezentanți ai O.N.U.. și-a început lucrările la Atena. Pe ordinea de zi sînt înscrise probleme privind programele de sănătate publică din zona europeană, pregătirea și formarea personalului sanitar, cercetarea științifică biomedicală.

întîlnire. După cum transmit» agenția A.D.N., dr. Joachim Mit- dank, șef de secție în Ministerul Afacerilor Externe al R.D. Germane, s-a întîlnit la 14 septembrie cu împuternicitul Senatului din Berlinul occidental, Gerhard Kunze. In cadrul convorbirilor au fost discutate probleme referitoare la relațiile dintre R.D.G. și Berlinul Occidental. Convorbirea — relevă agenția A.D.N. — s-a desfășurat într-o atmosferă pozitivă.
în 12 state americane au fost organizate alegeri pentru desemnarea candidaților celor două partide politice principale, republican și democrat, la o serie de func-

ții de guvernator, senator și membru al Camerei Reprezentanților. Intre alții, au obținut învestitura senatorii Edward Kennedy. în statul Massachusetts, și Hubert Humphrey, în statul Minnesota. Alegerile pentru ocuparea funcțiilor respective se vor desfășura în luna noiembrie, odată cu scrutinul prezidențial.
Conferința anuală a Parti

dului liberal din Marea Bri
tanic , a deschis miercuri la Llandudno. Pe ordinea de zi a dezbaterilor figurează probleme privind strategia și tactica partidului în actualul context economic, politic și social britanic.

Japonia și Filipinele BU căzut de acord să inițieze, în perioada imediat următoare, la Manila, consultări vizînd revizuirea Tratatului bilateral de prietenie, comerț și navigație, care expiră în ianuarie anul viitor. Decizia a fost anunțată în urma convorbirilor oficiale pe care ministrul filipinez de externe, Carlos Romulo, le-a avut la Tokio cu omologul său nipon. Kiichl Miyazawa.
La Dar es Salaam «>avut loc convorbiri referitoare la actuala situație din Africa Australă între președintele Tanzaniei, Julius Nyere- re. și secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, care întreprinde un turneu în capitalele mai multor state africane.
Cutremure în Slovenia.în Slovenia au fost înregistrate miercuri cutremure de diferite intensități — informează agenția Taniug. Intre altele, la ora 4 și 15 minute, ora locală, s-a produs un seism resimțit în întreaga Slovenie, a cărui intensita

zat, primul ministru RaymondBarre a subliniat caracterul prioritar al combaterii inflației în Franța, precizînd că guvernul intenționează să realizeze aceasta prin intermediul unei „acțiuni continue și globale". Premierul francez a arătat, de asemenea, că nu se au în vedere acțiuni spectaculoase pentru a reduce rata inflației, care în prezent este în jur de 12 la sută, ci măsuri „serioase și curajoase".
Taifunul „Fran", eare bîn* tuie arhipelagul nipon, a provocat moartea a 133 de persoane și rănirea altor 337. 32 persoane sînt date dispărute. Peste 329 000 de oameni au rămas fără adăpost. Pe de altă parte, serviciile meteorologice anunță apropierea de Japonia a unui nou taifun, care a căpătat denumirea de „Helen".

IRLANDA DE NORD

Cererile Mișcării pentru 
pace a femeilorLONDRA 15 (Agerpres). — în Irlanda de Nord continuă manifestațiile organizate de Mișcarea pentru pace a femeilor din Ulster. Astfel, la Belfast, mai multe sute de femei au participat la un marș într-unul din cartierele protestante, pentru a-și manifesta dezaprobarea față de a- tacurile împotriva autobuzelor și camioanelor, efectuate mai ales de tineri aparținînd organizațiilor protestante extremiste.Mișcarea pentru pace a femeilor din Irlanda de Nord a anunțat că prima acțiune organizată în afara insulei irlandeze se va desfășura sîm- bătă, la Liverpool.

DE PRETUTINDENI
• HEMOPERFUZIA. Datorită colaborării fructuoase între medici și specialiști din Grecia, Canada, S.U.A., Anglia și R. F. Germania, s-a reușit să se inițieze o tehnică nouă, prin care au fost salvați, pentru prima oară, bolnavi ce au fost victime ale unor grave Intoxicații. după consumarea d« ciuperci otrăvitoare. Noul tratament. denumit „hemoperfu- zie". constă în purificarea sîngelui în afara organismului și restituirea lui prin transfuzie. Principalul element al aparatului inițiat, așa-zisul ficat artificial, este un soi de cartuș, în greutate de 300 grame, constituit din cărbune de lemn, care prin structura sa granulară prezintă o suprafață relativ extinsă și poate capta substanțele toxice.
• CENTENARUL FRI

GIDERULUI. Unul din apa- ratele-cheie ale civilizației noastre moderne — frigiderul — a Împlinit în acest an un secol de existență. în 1876, germanul Carl Linde punea la punct primul răcitor cu compresiune ; de atunci, acesta a luat de-a lungul anilor dimensiuni tot mai reduse, începutul secolului marcînd apariția primului răcitor de uz casnic. Este vorba de un secol în care conservarea a- limentelor. a produselor farmaceutice. fabricarea fibrelor sintetice, a aparatelor de aer condiționat etc. au devenit de neconceput fără ajutorul acestor aparate construite pe baza principiului lui Linde.
O DUPĂ DOUA MI

LIOANE DE ANI. în cadrul Congresului de științe preistorice și protoistorice, desfășurat în orașul francez Nice, a fost anunțată descoperirea unui craniu cu o vechime de două milioane de ani. într-o grotă nu departe de Johannesburg (Africa de Sud). Specialiștii consideră că prin a- ceastă piesă se poate demonstra pentru prima oară prezența efectivă în sudul Africii a lui „homo habilis", strămoș îndepăr- tat, care l-a precedat pe pitecantropul descoperit în insula Jawa și considerat pînă acum ca „primul dintre oameni". Pe baza cercetărilor, efectuate cu mijloacele moderne ale tehnicii, se presupune că valoroasa piesă face parte din scheletul unul adult în vîrstă de 30—35 ani.
• ARHIVA CENTRA

LA din R, D. Germană este păstrătoarea unei colecții deosebit de bogate de materiale — manuscrise și tipărituri apărute într-o perioadă de șapte secole. Rafturile sale au în total 60 de kilometri lungime. Arhiva pune la dispoziția specialiștilor din diferite sectoare, a întreprinderilor. instituțiilor și centrelor de cercetări materiale de o largă diversitate. Astfel, da pildă, geologii au putut găsi în arhivă informații utile cu privire la zăcămintele minerale prospectate în trecut pe teritoriul tării, arhitecții au depistat proiectele de construcție, întocmite cu două sute de ani în urmă, ale teatrului de operă din Berlin, Iar juriștii își pot completa documentarea în numeroase probleme din sfera lor de activitate.
• RADIOGRAFII CU 

VIZIBILITATE SPORITA. Savantul vienez Josef Tomiser a reușit să perfecționeze o tehnică specială care face posibilă obținerea de date foarte precise asupra radiografiilor. Nu numai oasele devin vizibile și transparente, ci și vasele sanguine și organele apar, cu claritate. tridimensional. Profesorul Tomiser operează cu fascicule luminoase de intensități diferite, cu lentile și oglinzi.
• NOI CULOARE AE

RIENE. Organizația pentru a- viația civilă internațională (O.A.C.I.) a anunțat un program privind reducerea la jumătate a distanțelor ce separă avioanele în zbor. în vederea diminuării consumului de carburant. Noile rute vor fi separate la distanțe de 60 de mile (96 km), pe orizontală și 1 000 picioare (304 m) pe verticală, fără ca securitatea de zbor să fie afectată. Programul a devenit posibil gratie sistemelor perfecționate de navigație aeriană. Aparatele ce nu vor putea fi dotate cu aceste sisteme vor zbura deasupra sau dedesubtul noilor culoare.
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