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Prințul Moulay Abdallah, 
fratele regelui Hassan al II-lea al Marocului

Consacrînd bunele rezultate ale convorbirilor
la nivel înalt româno-laoțiene

TOVARĂȘEI NICOLAE CEAUȘESCU
ȘI TOVARĂȘUL KAISONE PHOMVIHANE 

au semnat ieri
DECLARAȚIA COMUNĂ ROMĂNO-LAOJIANĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi la amiază, pe prințul Moulay Abdallah, fratele regelui Hassan al II-lea al Marocului, care face o vizită în tara noastră. împreună cu prințesa Lamia.Prințul Moulay Abdallah a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea regelui Hassan al II-lea al Marocului, urările cele mai călduroase de sănătate și fericire, precum și de bunăstare și prosperitate poporului român. Totodată, oaspetele a mulțumit, în numele său și al soției, pentru ospitalitatea și atmosfera prietenească în care se desfășoară vizita întreprinsă în tara noastră, pentru plăcutul prilej ce le este oferit de a cunoaște România.

Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită regelui Hassan al II-lea al Marocului salutări cordiale, urări de progres și prosperitate poporului marocan.Șeful statului român s-a întreținut cu prințul Moulay Abdallah. în timpul convorbirii relevîndu-se bunele relații de prietenie și colaborare care s-au statornicit și se extind continuu între România și Maroc, în interesul ambelor state și popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.In cadrul întrevederii s-au abordat, de asemenea, unele aspecte ale actualității internaționale, subliniin- du-se necesitatea soluționării constructive, pe calea politică, a proble

melor contemporaneității. în interesul și cu participarea tuturor statelor.
★în aceeași zi, tovarășa Elena Ceaușescu s-a întîlnit cu prințesa Lamia, cu care a avut o convorbire prietenească.
★Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au reținut, apoi, la dejun pe prințul Moulay Abdallah și pe prințesa Lamia.Au participat Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, cu soția.întrevederile și dejunul s-au desfășurat intr-o atmosferă de caldă cordialitate.

Faruk Kaddumi,
membru al Comitetului Executiv al O.E.P.

Un moment important in întărirea prieteniei dintre tele două partide și popoare,

o nouă și largă perspectivă colaborării frățești multilateraleTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kaisone Phomvihane. secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar
Laotian, prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos, au semnat, joi. 23 septembrie, Declarația comună româno-laotiană.în prezenta tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Kaisone Phomvihane au fost semnate, în cadrul aceleiași

ceremonii. Acordul de colaborare in domeniile invătămîntului, științei și culturii între guvernele Republicii Socialiste România și Republicii Democrate Populare Laos, de către tovarășii George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Khamphay
Boupha, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe ; Acordul comercial. Acordul de cooperare economică și tehnico-științifică. Protocolul cu privire la unele acțiuni
(Continuarexîn pag. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi seara, pe Faruk Kaddumi, membru al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, șeful Departamentului Politic, care face o vizită in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.La întrevedere a luat parte tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat,

un cordial mesaj de salut șl prietenie, precum și cele mai bune urări de noi și însemnate succese poporului român prieten.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită președintelui Yasser Arafat salutul său prietenesc, iar poporului pales- tinean urări de succes pe calea înfăptuirii aspirațiilor sale naționale, inclusiv de creare a unui stat propriu independent.în cursul convorbirii s-au relevat bunele relații dintre Partidul Comunist Român și Organizația pentru Eliberarea Palestinei, dintre poporul român și poporul palestinean și a fost manifestată dorința comună de a

extinde și întări continuu aceste raporturi de prietenie și conlucrare, în folosul reciproc, al cauzei păcii, cooperării și progresului în lume.în timpul întrevederii a fost exprimată dorința ca. o dată cu instalarea noului președinte al Libanului, Elias Sarkis, să se ajungă la încetarea luptelor din Liban, la restabilirea liniștii și. ordinii, la reluarea activității normale. Ia asigurarea integrității, suveranității și unității Libanului, ceea ce corespunde intereselor poporului libanez, cauzei păcii, securității în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Cuvîntul tovarășului
Nicolae CeaușescuStimate tovarășe Kaisone Phomvihane,Stimaji tovarăși,Doresc ca, în numele conducerii de partid și de stat, ai meu personal, să exprim satisfacția noastră pentru vizita delegației de partid și guvernamentale conduse de dumneavoastră, tovarășe Kaisone Phomvihane, pentru rezultatele acestei vizite, care se oglindesc în Declarația comună pe care am semnat-o și, în general, in documentele de colaborare economică și culturală.

Este prima vizită pe care' o delegație oficială a Laosului o face în România, după cucerirea independenței în lupta împotriva imperialismului și reacțîunii interne. în cadrul convorbirilor pe care le-am avut, am ajuns la concluzii comune cu privire la dezvoltarea în noile condiții a colaborării dintre partidele și popoarele noastre. Sîntem hotărîți de a acționa cu toată consecvența in vederea înfăptuirii în viață a tuturor acordurilor și înțelegerilor pe care le-am
(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntul tovarășului
Kaisone PhomvihaneDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu, Dragi tovarăși,Delegația noastră, a Partidului Popular Revoluționar Laoțian și a Guvernului Republicii Democrate Populare Laos, este foarte fericită de prilejul pe care l-a avut de a face o vizită oficială și de prietenie în frumoasa dumneavoastră țară. Vizita in țara dumneavoastră a durat patru zile. Patru zile nu înseamnă mult. Dar pentru prietenia dintre cele două popoare și partide ale noastre aceasta

La plecare, pe aeroportul Otopenl

înseamnă mult, deoarece în cele patru zile am avut întrevederi foarte prietenești și frățești între cele două delegații ale noastre.Am vizitat mai multe centre Industriale și mai multe orașe din frumoasa și prospera dumneavoastră tară. Ne-am dat astfel bine seama de rezultatele foarte bune obținute în înfăptuirea ultimului dumneavoastră plan cincinal și, în special, în primul an al acestui nou plan cincinal elaborat de cel de-al XI-lea Congres, sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. Apreciem aceste rezultate ca succese însemnate, adevărate victorii. Ceea ce ne-a impresionat cel mai mult, in întreaga tară, în capitala eroică, București, precum și în orașele și centrele industriale pe care le-am vizitat, este entuziasmul revoluționar cu care se traduce în viață noul plan, care va face din România o tară socialistă multilateral dezvoltată.Aveți o clasă muncitoare eroică, o clasă muncitoare care își primește cu drag oaspeții și care este pe deplin pătrunsă de spiritul internaționalismului proletar. Pretutindeni unde
(Continuare in pag. a III-a)

• încheierea 
convorbirilor 
oficiale

• Plecarea 
din Capitală
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Ambasadorul Republicii TurciaPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi. 23 septembrie, în vizită de rămas bun. pe Os man Derinsu, ambasadorul Republicii Turcia la București, cu ocazia încheierii misiunii sale în tara noastră. Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
A apărut în broșură;

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la mitingul cu prilejul deschiderii festive 

a noului an de învățămînt
15 septembrie 1976 editura politics

Am Întocmit o listă, incompletă, desigur, a noutăților pe care le oferă Buzăul la cei 1 600 de ani de la atestarea sa documentară. Fără nici o ezitare, așez în fruntea acestei liste următoarele : a) la întreprinderea de contactori de pe platforma industrială lucrările sint în plină desfășurare ; b) Buzăul va avea nu peste multă vreme un sistem propriu de calcul electronic. Cu alte cuvinte țin să subliniez apariția electrotehnicii. a tehnicii de virf, ne aceste meleaguri. Pentru alte orașe și zone ale tării, aceasta nu mai este de mult o noutate. Dar Buzăul a avut parte. într-un fel. de o soartă mai ciudată. Aflat la interferența dintre Muntenia, Moldova și Transilvania, cunoscînd deci un tranzit intens și avînd un rol important în dezvoltarea relațiilor economice. politice și sociale ale societății românești, o- rașul acesta, marcat de e- venimente cu amplu răsunet, vatră străveche a ati- tor întîmplări. se înscria.

totuși, în rîndul tîrgurilor, al locurilor unde „nu se-n- tîmplă nimic". „Am trecut prin Buzău", se spunea. Dar putini se opreau
nici .măcar o stradă modernizată. Canalizare — cîțiva kilometri. Valoarea producției industriale a municipiului în 1968 : cu

BUZĂU -16

AL OPTULEA 
TEZAUR

--------- Reportaj de Nicolae ȚIC ----------aici. Oraș de tranzit „Am trecut prin Buzău și-am cumpărat covrigi, sint ne- maipomeniti".în urmă cu numai zece ani. la 1 590 de ani ai săi, Buzăul era un oraș bătrin ca virstă și îmbătrînit ca stare de lucruri. Nu avea

puțin peste șase sute de milioane lei. Orașul modernizat de azi. cu mari perspective. avîntat spre tehnica de virf. ambitionînd să devină o cetate industrială, este rodul unui cincinal (1970—1975). într-un timp scurt, totul a

fost supus unor prefaceri de structură : practic, aici se pun temeliile unei noi așezări, cu profil socialistmodern. Buzăul de azi te duce îndată cu ginidul la Tîrgoviștea de azi. la Vaslui, la așezările Covasnei și la atitea altele, care au cunoscut o ascensiune rapidă spre mari valori industriale. economice și morale, spre confort și civilizație.1 600 de ani. este, de fapt, virsta documentelor sense despre Buzău. Atunci s-a pomenit, negru pe alb, pentru prima oară despre existenta acestei așezări — însă locurile au fost locuite cu milenii înainte, după cum o dovedesc numeroasele desooperiri arheologice. în vremea statului lui Burebista. ținutul Buzăului se număra printre centrele puternice unional-tri- bale ale lumii geto-dacice. După precizările istoricilor. Buzăul (și microregiu- nea sa) in secolul IV al eiei noastre poate fi socotit unul din leagănele
(Continuare în pag. a Il-a)
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PFAPIULj
DIVERS

Pregătiri pentru deschiderea
noului an în învățămîntul

„Cerbul" 
din Albac

De un sfert de veac, in co
muna Albac, din județul Alba, 
inflăcărații suporteri își încura
jează frenetic echipa favorită: 
„Hai, Cerbul!".

„Cerbul" este denumirea echi
pei locale masculine de volei, 
care a sărbătorit 25 de ani de 
neîntreruptă activitate. O veri
tabilă performanță. Dar nu sin
gura. „Cerbul" a cucerit nume
roase trofee in competiții jude
țene, interjudețene și naționale. 
Cițiva dintre foștii săi jucători 
sint astăzi componenți ai echipei 
naționale de volei. Cu prilejul 
jubileului, la Albac a fost orga
nizată o competiție dotată cu 
cupa (ați ghicit?) „Cerbul". 
Așadar, la Albac, in Munții A- 
puseni, sportul se află, cu 
adevărat, la înălțime. Hai, 
„Cerbul"!

Ca la tîrg, 
dar nici așa!Gogonele, copăi, butoaie, putini. oale, papuci, borcane, plă- pumi, cămăși, paltoane, ghete, biciclete, roșii, ardei, limonadă, mititei... Tirg de toamnă în oborul din Călărași. Opt zile încheiate a ținut tîrgul, timp în care oamenii din oraș și din comunele invecțnate s-au aprovizionat pentru „cămara Iernii". N-am înțeleși însă de ce in afară de a- titea Ițicruri utile, în tîrgul cu pricină și-au făcut apariția și obiecte de calitate și gusturi îndoielnice!, precum portofele, oglinzi, strecurători, aplice și cite și mai cite — toate „împodobite" cu fel de fel de poze decupate de prin reviste sau zugrăvite în culori țipătoare de mîini reumatice. Sîntem informați că „producătorii și neguțătorii" acestor „marafeturi" vulgare s-au pus în mișcare. Direcția : Tîrgul de la Țăndărei. Cu „ț“ de la țăndări. Că poate le-o fi și ultimul popas. Fără tîrguială.
Banul
nemuncit...

Printre cei care așteptau la o 
unitate din Botoșani să fie 
descărcată plinea aburindă din 
mașină se afla și un bătrînel de 
vreo 81) de ani, care venise direct 
de la agenția C.E.C., de unde își 
ridicase o parte din bănuții eco
nomisiți. In urma lui, ca o um
bră, se furișa Dumitru Bortoi 
din comuna Todireni, un vlăjgan 
de 26 de ani, fără ocupație. In
sistența cu care acesta se ținea 
cit mai aproape de bătrînel a 
atras atenția cetățenilor Sofro- 
nie Petru, Eugen Cozma și Du
mitru Zahariuc. care l-au urmă
rit pe... urmăritor și l-au sur
prins asupra faptului, exact in 
clipa în care virise mina în bu
zunarul omului. L-au predat mi
liției. Nu însă înainte de a-i 
spune că plinea se cumpără cu 
bani, iar banii se fac prin muncă.

În propria 
capcanăOcolul silvic Borlesti (Satu- Mare) a fost sesizat că doi cetățeni din comuna Homoroade — Gheorghe Ardelean și Al. Libotean — au fost văzuți în- dreptîndu-se cu armele spre pădure. Fără să mai stea o clipă pe gînduri, tehnicienii silvici I. Carol și Octavian Dragoș. împreună cu cițiva pădurari, au organizat o pindă „ca la carte". După lăsatul serii, au apărut și cei doi braconieri, care s-au pitit în cîte un boschet, fiecare cu nădejdea în „steaua norocului" său — adică să-i pice un mistreț. Dar au picat amîndoi în capcană, fiind somați să-și predea armele.Pe cer se iviseră stelele, sclipind ademenitor... Dar printre ele nu se afla nici una aducătoare de noroc pentru cei prinși. Dimpotrivă.
Fîntîna 
discordieiIată că, in afară de legendarul măr, s-a ivit și o fîntînă a discordiei. Ea se află pe raza comunei Bujoreni, județul Vîlcea. De la fîntina respectivă luau apă toți gospodarii din jurul ei. Unul, mai cu moț. Gheorghe Manda, s-a certat, din te miri ce, cu vecinii lui și. ca să le arate el că unu-i Manda-n Bujoreni. s-a apucat și a împrejmuit fîntîna cu gard. Cum o altă fintînă nu se mai află decît la un kilometru distantă, vecinii au căutat să-1 înduplece pe Manda. dar n-a fost chip. Au ajuns în fața instanței de judecată. De cîștigat, au ciștigat vecinii, dar Manda tot nu vrea să se dea... bătut.
N-a vrut să 
fie ajutatDupă ,, 
al doilea, apoi al treilea, 
mai departe. Cind a ieșit 
bufetul din Comana de Jos, ju
dețul Brașov. Gheorghe Baboia 
abia se mai ținea pe picioare. 
Un cunoscut s-a oferit să-l 
ajute, să-l ducă pînă acasă. Dar 
Baboia a refuzat categoric:

— încă nu s-a născut omul 
care să mă jignească. Eu sec un 
butoi și pe urmă tot merg drept 
ca luminarea.

Dar una zicea și alta făcea. 
Mergind tot pe trei cărări, a 
ajuns, la un moment dat, pe 
podul care trece peste Olt. In- 
cercind să se sprijine de o ba
lustradă, s-a dezechilibrat, a 
căzut în apă și s-a înecat.

primul pahar a urmat 
și așa 
de la

ajuns, la un moment dat.

Rubricd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scânteii"

I

i 
I
I
I

politico-ideologic
studiu eveni- condi- desfă-Ne mal desparte puțin timip de Începerea unui nou an de în învățămîntul politico-ideologic de partid. Acest important ment in viata organizațiilor de partid are loc în acest an în țiile trecerii la un șir întreg de perfecționări în organizarea si șurarea învătămintului, stabilite prin amplul Program de măsuri pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea și ale Congresului educației politice și al culturii socialiste în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative, aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Cu atît mai mult crește în aceste împrejurări răspunderea organizațiilor de partid pentru organizarea și deschiderea in condiții optime a noului an de învătămînt. Felul în care se desfășoară aceste pregătiri în județele Prahova si Buzău formează obiectul însemnărilor de față.La ordinea zilei se află în aceste zile pregătirea propagandiștilor pentru cursurile ce vor funcționa in noul an de studiu. Am reținut in acest sens preocupările organizațiilor de partid din cele două județe de a încredința sarcina de propagandist unor oameni cu o temeinică pregătire politico-ideologică. îndeosebi secretari și alti membri ai birourilor organizațiilor de bază și comitetelor de partid, activiști si alte cadre cu pregătire corespunzătoare, cadre didactice care predau științe sociale etc.După ce selectionarea a fost încheiată, au început cursurile de pregătire a propagandiștilor de la sate ; în continuare se vor organiza, tot în cursul acestei luni, cursurile pentru propagandiștii de la orașe.Tematica acestor cursuri, precum și faptul că expunerile au fost ținute de lectori ai Comitetului Central, de secretari ai comitetelor județene de partid și alte cadre de conducere din județ, pune în evidentă preocuparea pentru tratarea competentă a aspectelor majore, teoretice și practice, ale politicii partidului. Astfel. în cadrul expunerilor și dezbaterilor au fost pe larg abordate teme cum ar fi : caracteristicile dezvoltării economico-sociale a României în cincinalul nico-știintifice. liniile bilite de Congresul al tidului, de Congresul tice și al culturii perfectionarea activității de educație revoluționară, socialistă, a oamenilor muncii, concepția P.C.R. despre raportul dintre national și internațional in construcția socialismului, a- profundarea principalelor aspecte ale politicii noastre externe, poziția partidului si a statului față de religie.Este pozitiv faptul că în tratarea tuturor acestor probleme s-a avut în vedere structura diferitelor programe, propagandiștii fiind grupați pe forme de invătămînt. în acest cadru au putut fi discutate și lămurite mai bine un șir de aspecte legate de prima temă ce urmează să fie tratată în cele trei forme sub care se va desfășura anul acesta invătămîntul în organizațiile de bază, precum ;și alte probleme diști.O trăsătură din cele două problemele teoretice au fost raportate la realitățile județului. De pildă, dezvoltării județului Buzău în actua-

revoluției teh- directoare sța- Xî-lea al par- educatiei poli- socialiste pentru

ridicate de propagan-pozitivă a instruirilor județe este faptul că

Iul cincinal, problemelor legate de sistematizarea comunelor din Prahova le-au fost consacrate o expunere si, respectiv, o consultație. Obiectul unei atenții deosebite l-au format problemele fundamentale ale dezvoltării și modernizării agriculturii în județele respective, evidentiindu-se răspunderile care revin organizațiilor de partid. învătămintului politico-ideologic în dezbaterea si solutionarea lor.Merită consemnată, de asemenea, atentia deosebită acordată activităților metodice, menite să-i ajute pe propagandiști în însușirea metodelor celor mai bune de activizare a cursantilor. Astfel, o consultație dată de un specialist în cadrul cursului de la Ploiești, asupra metodelor specifice de stimulare a dezbaterilor organizate cu adultii. urmată de intervențiile celorlalți participanti — cadre didactice, propagandiști — a conturat. în final, cîteva concluzii utile privind tehnica conducerii activității în cursuri.Fiind vorba despre latura metodică. nu putem să nu subliniem că desfășurarea cursurilor în ambele județe a suferit de o deficientă tocmai sub acest aspect: anume, nefdosirea unor materiale ilustrative mai vii. grafice, planșe, filme. De pildă, la ambele expuneri privind agricultura nu s-a folosit nici un astfel de material, deși utilizarea lor ar fi a- jutat nu numai la mai buna înțelegere a problemelor, dar ar fi fost și o demonstrație pe viu privind modul în care trebuie folosite aceste materiale în dezbaterile din cadrul în- vătămîntului de partid.Paralel cu pregătirea propagandiștilor are loc. în aceste zile, o vie activitate în organizațiile de bază din întreprinderi, instituții, de la sate, pentru organizarea cursurilor. Este de menționat că cele mai te organizații au le în învătămint pe baza unei atente consultări a oamenilor, tinind seama de opțiunile lor. Toți comuniștii sint încadrați la o formă de studiu. în toate întreprinderile, organele și organizațiile de partid au cuprins în formele de studiu și o parte din utecisti. în vederea pregătirii lor temeinice pentru intrarea în rîndurile partidului.între de rea gic nii

în învățămîntul politico-ideologic partid. Astfel, în județul Prahova organizează lectorate politice în cadrul circumscripțiilor electorale din cartiere și comune, avînd ca propagandiști deputați sau alte cadre care locuiesc în circumscripțiile respective. Instruirea propagandiștilor pentru aceste lectorate urmează să aibă loc în perioada imediat următoare, pe orașe și centre de comune. în cadrul lor vor fi abordate, pe lingă probleme fundamentale ale politicii partidului nostru, și aspecte concrete legate de viața social-economică a județelor, de dezvoltarea cartierelor și comunelor respective.Modul în care este concepută structura învătămintului politico-ideologic în Programul de măsuri adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. marea varietate atemelor stabilite pentru toate cursurile creează largi posibilități dea asigura o pregătire diferențiată a comuniștilor în funcție de preocupările, cerințele si nivelul lor de pregătire. Totuși, analiza modului cum au fost constituite cursurile în cîteva unităti economico-sociale din municipiul Buzău evidențiază că nu în toate cazurile organizațiile de partid au valorificat aceste posibilități. Dacă la întreprinderea aparate cale. „Flacăra", la unitățile sanitare comuniștii au fost repartizați în mod armonios în cadrul diverselor forme de studiu, la alte unităti s-a ales cu precădere cursul probleme fundamentale ale construcției de partid și de stat. De pildă, la întreprinderea de geamuri : 23 din cele 27 de cursuri sînt de acest profil, iar în cadrul u- nitătilor comerciale — 13 din 14 și ale isto-

Vedere din stațiunea Singeorz

S-o folosim chibzuit, să n-o risipim!
• 3 500 de kilometri de rețele noi de distribuție a apei pînă în 1980 • Măsuri hotărîte 
împotriva pierderilor de orice fel • Consumuri exagerate
® Datoria cetățenilor în privința întreținerii instalațiilor

in unele unități economice

mul-făcut înscrieri-

organizațiilor ;i organiza- politico-ideolo-preocupările < partid se află și învătămintului de masă care va cuprinde oame- muncii din întreprinderi și instituții. cartiere și comune neîncadrați

nici un curs de probleme materialismului dialectic si ric si ale rolului științei și tehnicii în progresul multilateral al tării noastre. Drept argument ni s-a adus lipsa de propagandiști, gradul de dificultate a problemelor. La o privire mai atentă, aceste argumente își dezvăluie însă inconsistenta. în fiecare din întreprinderile si instituțiile menționate există specialiști care ar putea conduce dezbateri interesante în cadrul acestui curs, atît la temele generale, cit și la cele privind rolul științei și tehnicii în societatea noastră, deci domeniul de specialitate al cadrelor respective ; există, desigur. .și multi oameni doritori să participe la asemenea dezbateri. Adevărata cauză a faptului că nu s-au organizat asemenea cursuri trebuie căutată, credem. în insuficienta preocupare a organizațiilor de partid de a consulta oamenii, de a-i îndruma către forme de studiu potrivite. Pînă la deschiderea noului an de studiu, aceste neajunsuri pot să fie remediate, incit învățămîntul politico-ideologic să se poată desfăștira în cele mai bune condiții, răspunzînd pe deplin cerințelor ridicării nivelului de pregătire al membrilor de partid, al celorlalți oameni ai muncii.
Paul DOBRESCU

Și pentru elevi se potrivește zicala

„Prevederea este mama înțelepciuniiO vorbă înțeleaptă spune că deprinderile bune se dobindesc din copilărie. Pentru educarea in spiritul prevederii a noii generații, Administrația Asigurărilor de Stat a introdus o asigurare numai pentru copii și tineretul școlar, intitulată „Asigurarea complexă a elevilor".Fiind o asigurare combinată. în același contract sînt cuprinse atît cazurile nedorite de accidentare a elevului. cele de deteriorare sau distrugere a bunurilor casnice și

gospodărești luate de elev în afara domiciliului. cît și cazurile de răspundere civilă legală care decurg din deteriorarea sau distrugerea unor bunuri din vina elevului.Administrația Asigurărilor de Stat plătește despăgubiri în tot timpul valabilității contractului de asigurare. în orice loc și cu orice ocazie, inclusiv în timpul vacantelor școlare.Durata unei asigurări complexe a vilor este de 6 sau de 1 an (la ele- luni ale-

într-o convorbire avută cu tovarășul inginer George 
BUDIȘTEANU, director al direcției de gospodărie comunală, lo- cativă și industrie locală din Comitetul pentru problemele consiliilor populare, ne-au fost înfățișate cîteva din problemele care au făcut obiectul unei consfătuiri pe țară privind alimentarea cu apă, canalizarea și salubrizarea localităților. La și inginerii-șefi ai grupurilor și rie comunală si locativă. consfătuire au participat directorii întreprinderilor județene de gospodă-— Consfătuirea — ne-a spus interlocutorul — a prilejuit un fructuos schimb de experiență, o analiză temeinică a modului în care acționează consiliile populare, comitetele și birourile lor executive, pentru îmbunătățirea alimentării cu apă a-localităților, pentru mai buna folosire și gospodărire a acestei avuții atît de necesară în viața fiecăruia dintre noi. Pentru a facilita desprinderea unor concluzii și stabilirea de măsuri cit mai eficiente, consfătuirea a dezbătut o informare generală pe țară și rapoarte din mai multe județe (Timiș, Brașov. Botoșani. Sălaj, Brăila, Bihor și municipiul București), Este cunoscut faptul că, în domeniul alimentării cu apă și canalizării, țăra noastră a moștenit de la vechiul regim o situație dintre cele mai grele, ale cărei dificultăți — cu toate eforturile materiale făcute de stat, mai ales în ultimii ani — nu au putut fi încă depășite în întregime. In prezent, ca urmare a acestor eforturi, marea majoritate a orașelor și municipiilor, precum și un număr important de comune sint alimentate cu’ apă prin sisteme centralizate. Prin realizarea, în actualul cincinal, a 3 500 km artere și rețele de distribuție, precum și a numeroase aducțiuni, stații de pompare și tratare a apei, numărul localităților urbane și rurale care vor beneficia pînă în 1980 de alimentări cu apă și canalizări va crește considerabil. Dacă avem în vedere că. în aceeași perioadă, nea, 2 500 meroase cipale și

se vor realiza, de aseme- km canale colectoare, nu- stații de pompare prin- secundare, se poate spune

gere). Costul asigurării este foarte convenabil : 1 leu pe lună pentru toti elevii, cu excepția celor din școlile profesionale, școlile de maiștri, liceele și școlile de specialitate cu profil tehnic, care plătesc 2 lei pe lună.Pentru relații suplimentare și contractarea asigurărilor, doritorii se pot adresa agentilor si inspectorilor de asigurare, responsabililor cu munca ADAS sau direct oricărei unităti ADAS.

că — la sfîrșitul actualului cincinal — majoritatea localităților urbane vor avea rețele proprii de alimentare cu apă și canalizare. Este încă o dovadă a grijii pe care conducerea partidului și statului o poartă ridicării neîncetate a nivelului de viață și civilizație al poporului.— în cadrul consfătuirii au fost abordate o serie de probleme concrete vizînd atît întreținerea și exploatarea rețelelor, cit și utilizarea mai rațională a resurselor de apă. Ce măsuri s-au stabilit în acest sens ?— în primul rind, s-au stabilit măsuri care să ducă la o mai bună gospodărire a resurselor de apă și la asigurarea calității acesteia. Este o sarcină de mare importanță, pe care trebuie s-o Îndeplinească atit consiliile populare, cît și organismele de stat de specialitate. Pentru că — de ce să n-o spunem ? — deși, pe ansamblu, rețelele de distribuție asigură populației apă de cea mai bună calitate, în unele locuri și-au făcut apariția și unele neglijențe care ne determină să supunem din nou atenției răspunderea ce trebuie acordată purității apei. Măsurile necesare pentru asigurarea calității apei potabile se cer completate — așa cum a rezultat din consfătuire — cu eforturi susținute in ce privește întreținerea instalațiilor de tratare și distribuție. De asemenea, răspunderi mari pentru asigurarea unui grad corespunzător de potabilitate a apâi revin și unităților industriale și agroindustriale care — în conformi- . tate cu reglementările în vigoare — sint obligate să ia toate pentru epurarea apelor din procesele tehnologice înainte de a fi deversate Aceasta, intrucit rîurile reprezintă o sursă principală de alimentare cu apă a localităților. Asemenea măsuri se impun în general în toate județele, dar în mod deosebit în un,ele localități ale județelor Alba, Botoșani, Buzău. Sibiu și Suceava.O altă problemă care a făcut o- biectul consfătuirii se referă la necesitatea utilizării mai eficiente a instalațiilor de alimentare cu apă pentru a putea satisface tot mai bine cerințele populației. Analizele pe care le-am efectuat pînă acum scot in evidență faptul că în prezent se înregistrează pierderi mari în rețelele de distribuție a apei, fie datorită neexecutării la timp a lucrărilor curente de întreținere, fie întârzierilor cu care se execută remedierea defecțiunilor apărute în rețea. Dacă în multe județe, ca Arad, Timiș, Iași, Cluj, municipiul București și altele, datorită preocupării comitetelor executive. a organelor de specialitate, se acordă o atenție corespunzătoare atît executării intervențiilor operative cît și măsurării apei captate, tratate și distribuite. în alte județe se constată mari deficiențe de a-

măsurile rezultate specifice în riuri.

*

ceastă natură, cu serioase Implicații de ordin economic și social. Dacă avem în vedere faptul că resursele de apă de care dispunem sînt limitate, este de neconceput ca în unele județe să se înregistreze pierderi de apă potabilă. Datorită întreținerii necorespunzătoare a instalațiilor interioare din imobile, aceste pierderi se ridică la peste 20—25 la sută din debitul distribuit. Față de această situație. în consfătuire s-a stabilit să se ia măsuri ca toate județele șă-și procure aparate de măsură (a- pometre, debitmetre, manometre etc.) pentru a echipa în cel mai scurt timp instalațiile cu asemenea dotări. Toate aceste aparate se fabrică în țară, la întreprinderea „Precizia" și la Fabrica de elemente automatizate din București. Evident, aceste măsuri nu pot avea efectul scontat, dacă nu sînt însoțite și de un înalt spirit civic și gospodăresc din partea cetățenilor, care sint datori să-și supravegheze cu toată a- tentia propriile instalații și să ia măsuri pentru repararea lor promptă. în același timp, trebuie să subliniem faptul că mai sînt unele întreprinderi industriale care înregistrează un consum exagerat de apă potabilă. Sînt orașe ca Brașov, Tirgu-Jiu. Reșița. Ploiești și artele, unde unitățile industriale dețin ponderea în consumarea apei potabile. Or. această situație — așa cum rezultă din constatările noastre — se răsfrînge, uneori, in mod nedorit, asupra modului în care sint satisfăcute cererile populației. Supunem a- tenției acest aspect, intrucit nu peste tot se respectă reglementările legale care obligă întreprinderile industriale să utilizeze surse proprii de alimentare cu apă pentru consumurile tehnologice. în consfătuire s-a indicat ca organele locale ale puterii de stat să analizeze modul de folosire a apei de către întreprinderile industriale racordate la rețelele publice și să stabilească măsuri pentru recirculgrea acesteia, a- colo unde este utilizată în scopuri tehnologice, pentru a fi diminuat la maximum consumul nerațional. Alte măsuri stabilite în acest scop se referă la obligația ca întreprinderile județene de gospodărie comunală și locativă să ia măsuri pentru a examina de îndată situația pierderilor de apă în rețelele de distribuție din fiecare localitate și să ia măsuri ferme pentru înlăturarea deficiențelor. De asemenea, trebuie să se organizeze, acolo unde nu există, echipe specializate, care să se ocupe periodic de verificarea, revizia și întreținerea instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare la toți consumatorii....Fără îndoială, măsurile stabilite în cadrul consfătuirii constituie un pas important pe linia perfecționării activității intr-un domeniu de larg interes public cum este alimentarea cu apă potabilă. Este necesară aplicarea neîntirziată în viată a învățămintelor acestui schimb de experiență, a măsurilor preconizate. Iar a- ceastă sarcină revine, în primul rînd, consiliilor populare, comitetelor și birourilor executive ale acestora.
Convorbire consemnată de
Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)continuității populației băștinașe în regiunea Dunării de Jos. Din adincul vremii spre noi. strămoșii au răzbătut cu cele șapte tezaure descoperite pe a- ceste meleaguri : printre acestea. strălucitoareaCloșcă cu puii de aur, de la Pietroasa.Dar acum, și aici, aș vrea să mă refer la un al optulea tezaur, care se cheamă entuziasm, tenacitate. dorință de mai bine. Tradus în cifre, acest tezaur înseamnă : in anul 1976 valoarea producției industriale a municipiului Buzău va depăși opt miliarde lei. Un salt uriaș, un miracol, obișnuim să spunem. Practic, este vorba de o impunătoare platformă industrială și de alte numeroase obiective economice ; de o creștere a numărului de angajați în industrie, față de 1965, de cinci ori ; de o bătălie a- prigă pentru formarea cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri ; și de o conștiinciozitate exemplară.Să revin acum la noutățile Buzăului, care. încă o dată precizez, nu mai sint noutăți pentru alte zone : crearea unei industrii u- șoare a dat posibilitatea unui mare număr de femei să-și pună în valoare forța de muncă și pricepe

rea. Dar ambițiile multora se îndreaptă spre industria sirmei, a construcțiilor de mașini etc. Se vorbește de o adevărată „invazie" a buzoiencelor în industrie. Nimeni să nu se teamă că nu-și va mai găsi locul și rostul. îndeplinirea sarcinilor noului cincinal presupune și o creștere substanțială a numărului de muncitori în toate sectoarele. Impresionează aici tenacitatea în muncă, dorința tuturor de a-și înscrie orașul cît mai repede cu putință în circuitul cetăților industriale ale tării, Oamenii se mîndresc nu numai cu platforma industrială, ci și cu celelalte unități, cu toate locurile lor de muncă, și își cunosc deja prioritățile, reușitele : 50 la sută din producția de electrozi a țării se realizează la Buzău — apoi : „sântem singurii producători de aparate de cale pentru ramificațiile C.F.R.". sau : „parbrizele pentru mașini se fabrică numai la noi", și : „după 1973 am intrat în familia celor care contribuie la producerea tractoarelor, cu piese și subansamble turnate", si : „dăm utilaj tehnologic pentru industria chimică, metalurgică. prelucrătoare de țiței" etc. Buzăul 1 600 este rezultatul direct, pe deplin grăitor al politicii

înțelepte a partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor tării, de explo-
șaptea ediție. Și-n anul a- cesta a poposit aici un grup de sculptori de la București, Oradea. Tg. Mureș și

fi. spun oamenii, un mare muzeu național de sculptură. „Ce se mai întâmplă la Măgura ?“ este întreba-
tea de frumos, de instruire. Și-n privința aceasta descoperim ambiții, tenacitate. Bibliotecile și cine-

Al optulea tezaur

Din peisajul arhitectonic al Buzăului de azi Foto : 8. Cristian
rare și folosire rațională a tuturor rezervelor materiale și umane...... Măgura" nu mai este o noutate. A ajuna la a

din alte orașe. Sîntem tot pe meleaguri buzoiene, și tabăra artistică de la Măgura este o mîndrie a tuturor din regiune : aici va
rea firească — și vizitatorii care se îndreaptă spre tabără cu prilejul fiecărei ediții sînt din ce în ce mai numeroși. Este, de fapt, se-

matografele sînt asaltate de tineri, se pictează, se face muzică, sînt puse în valoare comorile artei noastre populare; câteva

ansambluri folclorice și-au dobindit faima în tară și peste hotare. Și tot aici se-nvată mult — și-mi place să cred, cu mare perseverență. într-un cincinal au luat ființă aici opt licee tehnice și o facultate de subingineri. Așa se face că în momentul de față Buzău! poate să-și asigure necesarul de cadre de înaltă calificare pentru toate unitățile industriale și de interes obștesc. E greu, și pentru elevi, și pentru profesori și educatori, tuturor li se cere un mare efort, dar nimeni nu spune și nici nu gindește că este imposibil — fiindcă aici și oameni și locuri sint in plin proces de prefacere și fiecare succes cheamă la noi succese. E o anume frenezie, nu gălăgioasă, nu extravagantă, sesizabilă in ginduri, in fapte, in speranțe — deci, cu atit mai profundă.Nu știu (nu m-arn interesat) dacă s-au tipărit ilustrate cu Buzăul de azi. Citeva din noile construcții merită toată atenția, după cum și ansambluri arhitectonice în care tradiția și modernul se îmbină fericit. în 1975, Buzăul a o- cupat locul I in întrecerea municipiilor din țară, pentru cum s-a prezentat atunci, iar azi — nu e mai prejos, dimpotrivă. Oraș cu cinci porți, patru au fost modernizate — toate cinci sânt primitoare. Intrați cu încredere șî veți

fi binevenit, dacă nu aruncați hârtii și mucuri pe străzi, dacă nu căleați spatiile verzi, dacă nu rupeti florile, dacă... Țin să vă previn : pentru a. fi bine primit la Buzău trebuie să îndepliniți multe condiții — mai exact, să respectați toate normele noastre de conviețuire cinstită, dreaptă și demnă. Flori se vor găsi pentru toti. Garoafe. Acum se lucrează la o seră de 3 000 mp. Numai garoafe...Cineva a insistat să notez, neapărat să notez următoarele : „Noi, buzo- ienii, fabricăm oglinzi ; a- proape întreaga producție de oglinzi a tării o dăm noi I" Nu știam că așa stau lucrurile. Va să zică, oglinzile in care ne privim chipul in fiecare dimineață — ne vin de la Buzău. Nu vrem altceva, nu avem alte pretenții decît să fie „oglinzi adevărate", să ne arate așa cum sîntem. Să -ni-i arate și pe meșterii Buzăului, pe constructorii lui, așa cum stat, entuziaști, perseverent!, aspirină spre mari realizări. Iar Buzăul să trăiască ani multi în liniște si pace Știm că orașele noastre cu cit înaintează mai mult în virată, cu atit devin mai tinere. Buzăul anilor viitori va fi oglinda vie a marilor prefaceri și izbinzi socialiste pe o străveche vatră de pămint românesc.
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VIZITA TOVARĂȘULUI KAISONE PHOMVIHANE
Solemnitatea semnării documentelor oficiale

(Urmare din pag. I)concrete de cooperare economică între România și Laos, de către tovarășii George Macovescu și Sanan Southichak, ministrul comunicațiilor. lucrărilor publice și transportului.După semnarea documentelor, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kaisone Phomvihane și-au strîns mîinile cu căldură, s-au îmbrățișat cu prietenie.Tovarășul Kaisone Phomvihane a înminat tovarășului Nicolae Ceaușescu steagul Partidului Popu
Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cuvîntul tovarășului 
Kaisone Phomvihane

(Urmare din pag. I)realizat cu privire la colaborarea economică, tehnico-științifică și culturală.De asemenea, in legătură cu problemele internaționale pe care le-am discutat — și care ÎȘi găsesc reflectare și in Declarația comună pe care am semnat-o — am convenit să întărim colaborarea noastră in lupta împotriva politicii imperialiste, colonialiste șl neocolonialiste, pentru a- firmarea in relațiile dintre state a principiilor de egalitate, respect al independenței și suveranității, neamestec în treburile interne și avantaj reciproc.Doresc să remarc cu multă satisfacție faptul că popoarele noastre, care edifică orinduirea socialistă in condițiile concrete din țările lor, sint dornice de a dezvolta colaborarea cu toate țările socialiste, de a contribui .a întărirea unității și colaborării lor.De asemenea, ca țară in curs de dezvoltare, vom acționa pentru o colaborare tot mai strinsă cu țările in curs de dezvoltare, precum și cu țările nealiniate, pentru a contribui Ia lichidarea subdezvoltării, Ia făurirea noii ordini economice internaționale.
încheierea convorbirilor 

oficialeLa Palatul Republicii s-au încheiat, în ziua de 23 septembrie, convorbirile oficiale între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Kaisone Phomvihane, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos.Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Kaisone Phomvihane și-au exprimat 

lar Revoluționar Laoțian, pe a cărui mătase purpurie erau înscrise cuvintele : „Trăiască veșnic prietenia frățească și solidaritatea militantă dintre cele două partide și cele două popoare din Laos și România".La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a înmînat tovarășului Kaisone Phomvihane steagul Partidului Comunist Român,După acest moment, care a pus pregnant în lumină trăinicia sentimentelor de prietenie dintre partidele și popoarele noastre, tovarășii

Totodată, vom extinde relațiile economice, tehnico-științifice și culturale cu țările dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orinduire socială.Considerăm că vizita dumneavoastră, deși scurtă, a fost deosebit de rodnică, că ca se incheie cu rezultate foarte bune. Fără îndoială, se poate aprecia că documentele pe care le-am semnat, vizita și convorbirile avute deschid o perspectivă nouă, constituie un moment important in dezvoltarea colaborării dintre partidele șl popoarele noastre.Deoarece veți părăsi in curind România, doresc să vă adresez dumneavoastră, tuturor tovarășilor care fac parte din delegație, cele mai bune urări de succes in întreaga activitate pe care o desfășurați in fruntea partidului și a guvernului din Laos.Vă rog să duceți cu dumneavoastră, poporului prieten laoțian, salutul nostru. al poporului român și cele mai bune urări de succes in edificarea societății socialiste, in întărirea independentei patriei, în făurirea unei vieți de bunăstare și fericire. (Aplauze).

satisfacția față de caracterul rodnic al discuțiilor purtate, față de înțelegerile stabilite și au convenit adoptarea unor importante documente, care sintetizează rezultatele fructuoase ale convorbirilor la nivel înalt și așază pe o temelie trainică și de lungă durată conlucrarea româno- laoțiană, deschid perspective favorabile relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare dintre țările, partidele și popoarele noastre.

Nicolae Ceaușescu și Kaisone Pho<m- vihane au rostit alocuțiuni, care au fost urmărite cu deosebit interes și subliniate cu aplauze de cei prezenți.La ceremonie au participat tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Janos Fazekas. Petre Lupu, Paul Nicules- cu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu. Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Teodor Coman. Mihai Dalea. Ion

(Urmare din pag. I)ne-am aflat am fost primiți ca prieteni, ca frați, ca luptători ce vin de departe. Și aceasta vorbește în mod clar despre faptul că, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, clasa muncitoare română, poporul muncitor român au dobindit un inalt nivel politic, de pregătire și cunoaștere in toate domeniile. In concluzie, șederea noastră scurtă, dar cu rezultate bune, ne permite să înțelegem și mai bine frumoasa, eroica șî din ce in ce mai prospera Românie. Aceasta ne permite să îi înțelegem pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți tovarăși din conducerea partidului și guvernului. Sîntem convinși că această vizită va întări și consolida in și mai mare măsură prietenia frățească, cu un trecut deja bogat, dintre cele două partide și popoare ale noastre.Rezultatele cele mai concrete constau în faptul că am avut posibilitatea de a semna o declarație comună, precum și acorduri de colaborare în domeniile economiei, culturii, științei șl tehnicii. Aceste documente constituie o bază nouă pentru prietenia și colaborarea intre cele două partide, cele două guverne și cele două popoare ale noastre. Șl aceasta în folosul întăririi forțelor păcii, independenței naționale, democrației și socialismului.In ceea ce ne privește, considerăm că pentru noi colaborarea cu România va duce în mod cert la întărirea independentei și suveranității noastre naționale. Aceasta va constitui un prețios ajutor în transformarea tării noastre și construirea socialismului în Laos. Sint întru totul de acord cu tovarășul Nicolae Ceaușescu că acum rămine să fie puse în aplicare aceste documente istorice. La rîndul nostru, noi. lao- țienii, vom depune toate eforturile pentru ca traducerea lor în viață să fie realizată în condiții foarte bune, cu cele mai rodnice rezultate. Aceas

Dincă, Mihai Gere, Constantin Dăscălescu, precum și membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului.Au luat, de asemenea, parte tovarășii Sisovphone Lovansay, Sisana Sisane, Khampheuane Tounalom, ceilalți membri ai delegației de partid și guvernamentale laoțiene.In încheierea solemnității, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kaisone Phomvihane au închinat o cu,pă de șampanie pentru întărirea continuă a prieteniei și colaborării dintre partidele, țările și popoarele noastre.

ta va contribui, desigur, și mai mult Ia consolidarea în continuare a prieteniei și colaborării noastre.In sfîrșit, doresc să exprim încă o dată mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, care ne-a primit cu căldură. celorlalți tovarăși și, prin intermediul dumneavoastră, clasei muncitoare române, întregului popor muncitor român, care ne-a întîmpi- nat cu deosebită cordialitate. Dorim să adresăm cele mai bune și mai sincere urări de noi succese pentru Partidul Comunist Român și pentru cel care se află în fruntea sa, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru guvern. pentru clasa muncitoare, pentru întregul popor român, harnic și eroic, care obțin rezultate importante și foarte bune in traducerea in viață a istoricelor hotăriri ale ultimului dumneavoastră congres, a noului cincinal, astfel incit România să prospere din ce în ce mai mult din toate punctele de vedere. în a- cest fel. România aduce o contribuție din ce in ce mai importantă pe arena internațională la apărarea păcii. la întărirea independentei naționale. la cauza democrației și socialismului.încă o dată, urez ca prietenia frățească dintre cele două popoare ale noastre, dintre cele două țări ale noastre să înflorească și să trăiască veșnic, asemenea florilor de primăvară din România și Laos.Astăzi vom pleca. Vom părăsi frumoasa dumneavoastră tară. Un poet francez spunea : „A pleca înseamnă a muri puțin". Plecind, noi vom păstra mereu amintirea prietenilor și tovarășilor noștri. Vom păstra întotdeauna o foarte frumoasă amintire, o foarte frumoasă imagine despre dumneavoastră. Adaug însă că. plecind. ne simțim întăriți, bizuindu-ne pe prietenia noastră, pe cooperarea si pe înțelegerea noastră din ce în ce mai bună.Iată cele cîteva cuvinte pe care vi le adresez pentru a-mi lua rămas bun si a vă mulțumi. (Aplauze).

Mii de bucureștenl ii ovaționează îndelung pe tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Kaisone Phomvihane

Delegația de partid și guvernamentală laotiană. condusă de tovarășul Kaisone Phomvihane, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laotian, prim-ministru al Guvernului Republicii Democrate Populare Laos, și-a încheiat, joi, 23 septembrie, vizita oficială de prietenie întreprinsă în tara noastră, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist-Român și a Guvernului Republicii Socialiste România.Ceremonia plecării are loc pe aeroportul Otopeni. Deasupra salonului oficial se află portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Kaisone Phomvihane, încadrate de drapelele de stat ale celor două țări. Pe mari pancarte sint înscrise urările : ..Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Populară Laos, dintre Partidul Comunist Român si Partidul Popular Revoluționar Laotian. în interesul reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale" ; ..Trăiască pacea, prietenia, solidaritatea frățească și înțelegerea între toate popoarele lumii !“.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kaisone Phomvihane sosesc împreună la aeroport. O gardă militară prezintă onorul. Se intonează apoi imnurile de stat ale Republicii Democrate Populare Laos și Republicii Socialiste România. înaltul oaspete își

Plecarea din Capitalăia apoi rămas bun de la personalitățile române venite să-1 conducă.Sint de fată tovarășii Manea Mănescu. Stefan Voitec. Dumitru Popescu: Gheorghe Rădulescu. Stefan Andrei. Teodor Coman. Ion Dincă și Aurel Duma, George Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, alti membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, ambasadorul României în Laos, generali.în continuare, tovarășul Kaisone Phomvihane salută pe șefii misiunilor diplomatice veniti la aeroport.Mii de bucureșteni. prezenți la ceremonia plecării, ovaționează îndelung pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,Părăsind teritoriul frumoasei și ospitalierei dumneavoastră țări, doresc să vă adresez mulțumirile mele cele mai sincere pentru primirea călduro; să pe care mi-ați rezervat-o și să-mi exprim convingerea că vizita noastră va. întări legăturile frățești și solidaritatea militantă dintre partidele și popoarele celor două țări ale noastre.Vă urez dumneavoastră multă sănătate, iar poporului frate român realizarea de noi și tot mai mari succese în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

KAISONE PHOMVIHANE

și Kaisone Phomvihane și aclamă pentru prietenia româno-laotiană.La scara avionului. tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kaisone Phomvihane își string cu căldură mîinile. se îmbrățișează. Tovarășul Kaisone Phomvihane mulțumește, încă o dată, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru calda ospitalitate cu care el și membrii delegației au fost înconjurați în timpul vizitei in tara noastră.Un grup de pionieri oferă buchete de flori tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Kaisone Phomvihane.La ora 11, avionul cu care călătoresc solii poporului laoțian prieten a decolat.

Z"

Floarea soarelui si fasolea 
grabnic recoltate si depozitatePe baza concluziilor desprinse din analiza stadiului desfășurării lucrărilor agricole de toamnă, comandamentul central a indicat să fie luate măsuri energice în vederea mobilizării tuturor forțelor Ia recoltarea culturilor tirzii. In ordinea priorității, s-a indicat să se incheie grabnic recoltarea inului și cîne- pii pentru fibră, a fasolei boabe și să fie livrate integral producțiile prevăzute. De asemenea, urma să se incheie strin-

sul florii-soarelui în județele in care a- ceastă cultură a ajuns la maturitate și să fie intensificate lucrările în celelalte județe. Deși in ultimele zile a plouat in diferite regiuni ale țării, totuși recoltarea culturilor de toamnă s-a intensificat. Potrivit ultimelor date centralizate la Ministerul Agriculturii, recoltatul inului este pe terminate, fasolea a fost strinsă de pe 95 la sută din suprafețele

cultivate, iar floarea-soarelui — de pe 61 la sută. In ultimele zile, în județele sudice a inceput culesul porumbului, pină acum recolta fiind strinsă de pe 68 600 hectare. Timpul fiind înaintat, se cere ca această lucrare să fie intensificată. Cu prilejul unui raid-anchetă am urmărit cum se desfășoară lucrările de recoltare a florii-soarelui și fasolei în județele Vaslui și Timiș.

Accelerarea construciiEi si montajului- 
printr-o mai M concentrare a forțelor

In județul Vaslui, ploile din ultimele zile au încetinit ritmul prevăzut în programele de lucru la recoltatul florii-soarelui. Cu toate acestea, printr-o temeinică organizare a muncii, unele cooperative agricole, printre care Negrești, Tancu, Ferești, Albești, Vulturești, Oșești, au încheiat recoltatul, urmînd să treacă, imediat ce timpul permite, la treierat. Alte cooperative — Solești, Dănești, Duda, Fălciu — mai au de cules doar cite 20 de ha din suprafața cultivată. în zilele cu timp frumos, cooperatorii din Vutcani. Ghermănești, Stănilești și din alte localități au treierat floarea-soarelui de pe importante suprafețe. Situația impusă de timpul nefavorabil a determinat comandamentele locale să întreprindă noi măsuri în vederea grăbirii recoltatului, astfel încît să se evite orice pierderi. La cooperativa agricolă de producție Negrești, după cum ne-a informat tov.N. Bărbosu, președintele unității, imediat ce se va putea intra în cîmp, capitulele de floarea-soarelui vor fi strînse manual, iar atunci cînd umiditatea va fi scăzută, vor fi treierate cu cele două combine „Gloria". Pentru grăbirea uscării capitulelor recoltate, ele vor fi aduse pentru o zi-două în spații acoperite.La direcția județeană de resort, ing. Tiberiu Mihala- che, director adjunct, ne-a informat despre măsurile o- perative care au fost luate în vederea încheierii recoltatului la floarea-soarelui. „Am indicat ca. în condițiile actuale. în fiecare unitate recoltatul să se facă manual, iar treieratul cu combinele. Așa vom proceda în lanurile care nu s-au copt uniform. Specialiștii prezenți în permanentă pe teren asigură reglarea combinelor pentru a fi evitată decojirea semințelor și urmăresc livrarea întregii recolte cu umiditate sub 18 la sută, transportul făcîndu-se direct din cîmp la bazele de recepție". Măsurile 

luate de comandamentul județean Vaslui pentru intensificarea recoltării sint oportune și trebuie aplicate întocmai. Spunem aceasta deoarece unele cooperative a- gricole, cum sint cele din Blăgești, Berezeni, Murgeni, Pungești, Zorleni și altele, mai au suprafețe mari cu floarea-soarelui de pe care nu s-a strîns recolta. Deci sint necesare. în continuare, măsuri ferme în vederea grăbirii lucrărilor. (Crăciun Lăluci).In acest an, 24 de cooperative agricole și 17 întreprinderi agricole de stat din județul Timiș au cultivat aproape 2 000 de ha cu fasole în ogor propriu. Recoltarea acestei plante nu s-a încheiat încă. Cauzele sint, în general, cunoscute. La indicația biroului comitetului județean de partid, specialiștii de Ia direcția agricolă, de la trustul I.A.S., precum și președinți și ingineri șefi 

din consiliile intercoopera- tiste s-au deplasat în fiecare unitate agricolă care cultivă fasole pentru a stabili, la fața locului, măsuri adecvate în vederea strîngerii cit mai urgente și fără pierderi a întregii producții. Cum se aplică aceste măsuri ?La cooperativa agricolă din Ghilad, fasolea ocupă 100 ha. Aici păstăile se află dn diferite stadii de dezvoltare. Inginerul șef al cooperativei. Ion Mateiaș, împreună cu inginerii Ste- lian Udrea și Petre Drăgă- nescu, președintele și. respectiv, inginerul șef al consiliului intercooperatist, au verificat fiecare parcelă în parte, stabilind prioritățile la recoltat. Cu sprijinul organizației de partid. 80 de cooperatori au fost mobilizați la strînsul vrejilor us- cați ; alții adunau păstăile coapte de pe vrejii care au și păstăi verzi. Se aplică, deci, o recoltare fazială. Ur

mează apoi treieratul staționar. Munca este bine organizată și în cooperativele din Biled, Cărpiniș, Cenei și Variaș, precum și în întreprinderile agricole de stat Tomnatic și Becicherecu- Mic, unde au fost recoltate însemnate suprafețe cultivate cu fasole.Totuși, recoltatul putea fi mai avansat dacă, peste tot, s-ar fi luat măsuri de a se trece la strînsul manual al păstăilor coapte, urmînd ca, odată cu maturarea integrală a vrejilor, să se recolteze și mecanic. în unitățile agricole care fac parte din consiliile intercooperatiste Fibis, Sînnicolau-Mare, Topolovăț, la I.A.S. Sînandrei. unde au fost cultivate între 50 și 150 ha cu fasole, recoltatul Sn- tîrzie. Așteptarea unui timp mai bun se dovedește astfel păgubitoare, cu atît mal mult cu cit în această parte a țării vremea este schimbătoare. (Cezar Ioana).

RecupereazăDin diferite cauze, laminorul de benzi electrotehnice de la Combinatul de oțeluri speciale din Tirgoviște nu a intrat în funcțiune in termen. Aceasta a determinat biroul Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R. să-și mute „statul major" în incinta combinatului. Colective special alcătuite, în fruntea cărora s-a aflat de fiecare dată primul secretar al comitetului județean de partid, au a- nalizat, la fața locului, cu beneficiarul. proiectanții, montorii și instalatorii celor două trusturi de construcții, stadiul lucrărilor și toate posibilitățile de recuperare a restanțelor.—• Stadiul actual al execuției — ne spune tov. ing. Petre Partenie, șeful secției laminoare — nominalizarea strictă a lucrărilor pe zile și formații de lucru ne dau certitudinea că în scurt timp se vor produce pe fluxul „laminare Ia rece" primele
Valoarea zilelor premergătoare punerii 

crește cu fiecare ceasîn aceste zile, șantierul Combinatului de lianți din Hoghiz cunoaște febra caracteristică apropierii unui eveniment important. Constructorii, montorii, instalatorii, automatiștii și. alături de ei, personalul beneficiarului își concentrează eforturile pentru executarea ultimelor lucrări la cea de-a doua linie de fabricație a cimentului.— Practic — ne spune ing. Victor Barna, directorul combinatului — toate utilajele conducătoare de baza sint montate, iar unele din ele au intrat în faza probelor mecanice, care se desfășoară satisfăcător. Se poate, deci, afirma că a mai rămas puțin timp pină cind acest important obiectiv industrial va începe să producă. Atenția care se acordă de către Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și Comitetul județean Brașov a! P.C.R. acestui eveniment este reflectată mai întîi de măsurile inițiate in vederea intensificării ritmului de pregătire a probelor tehnologice. între acestea se în-

restanțele, lucrînd in două schimburicantițăti de tablă electrotehnică. Noi, reprezentanții beneficiarului. ne-am angajat să fim permanent alături de constructori și montori la toate punctele de lucru.Intr-adevăr, în aceste zile, 
Pe șantierul laminorului de benzi 

electrotehnice din Tîrgoviște

peste 200 de lucrători, de la inginer pină la muncitori, din partea beneficiarului, nu numai că participă la muncă alături de montori, dar au preluat integral execuția unor importante lucrări restante sau cu regim de urgență, între care montajul rolelor la cuptoare, centrarea motoarelor la linia de recoa- cere, numeroase alte lucrări de reglare a unor utilaje.Se cuvine evidențiată și îmbunătățirea conlucrării 

scriu detașarea pe șantier a peste 60 de cadre de muncitori și tehnicieni cu o bogată experiență din unitățile sectorului cimentului și a unor specialiști, proiectanți și activiști de partid, care acordă un sprijin prețios la finisarea ultimelor lucrări, 
Pe șantierul liniei a doua de ciment 

de la Combinatul de lianți Hoghiz

precum și prezența la Hoghiz a unor cadre din conducerea ministerului și din cadrul comitetului județean de partid, care urmăresc pas cu pas lucrările și iau măsurile cele mai indicate pentru rezolvarea operativă a problemelor ce se mai ivesc.începerea probelor tehnologice și, în general, respectarea ultimului termen pentru intrarea în funcțiune a liniei a doua sint condiționate de trei factori de bază. Este vorba de livrarea cu maximă urgență a unor a- parate, piese și materiale de către furnizori, concentrarea 

dintre beneficiar și constructor în ceea ce privește organizarea muncii. în prezent, la toate obiectivele se lucrează în două schimburi și în schimburi prelungite, pentru a se intensifica peste tot 

ritmul de construcții și montaj. Colaborarea strinsă inter beneficiar, furnizori și montori este dublată de spiritul de inițiativă, de înalta capacitate de acțiune și mobilizare a oamenilor, dovedite de către comitetul de partid al combinatului și organizațiile de bază, de comuniștii de pe șantier.—- Unde a fost și este mai greu, unde a fost și este nevoie — sublinia tov. ing. E- mil Ionescu, locțiitor al se- 

de forțe sporite din partea unor organizații de construc- ții-montaj și a furnizorilor și soluționarea anumitor probleme cu aspect organizatoric și gospodăresc.— In general — apreciază ing. Cristea Marin, adjunct al ministrului economiei fo

restiere și materialelor de construcții, lucrările cu volum și complexitate ridicată s-au încheiat. Au rămas acum de executat unele lucrări de finalizare, de punere la punct a unor utilaje, de verificări și remedieri. Or, terminarea acestora este condiționată de livrarea unor părți de utilaje, aparate și piese. Lipsa lor produce perturbații, greutăți în buna desfășurare a lucrărilor. Considerăm că cea mai importantă problemă este. în prezent, livrarea acestora de către furnizori inrmaximum 4—5 zile. Printre furnizorii 

cretarului comitetului de partid pe combinat — secretarul de partid de la laminor, maistrul Ion Pirvan, a fost și este prezent. Puncte- le-cheie de lucru sînt conduse de oameni de nădejde, maiștri sau șefi de echipă cu vechi state în construcții și montaj : Gheorghe Țăn- drău, Petre Stan. Ion Buzea, Ion Chițiu și Ion Pătrașcu. Acesta reprezintă, de altfel, suportul revirimentului puternic din ultima vreme.Efectele acestor acțiuni ? Pină acum, 95 la sută din lucrările aferente fluxului de laminare Ia rece sînt încheiate. Nu putem însă omite faptul că anumite lucrări, care condiționează punerea în funcțiune a unor capacități de producție cu termen în trimestrul IV a.c., sînt rămase în urmă, ceea ce impune sporirea ritmului de lucru în aceste sectoare. (Constantin Soci).
în funcțiune

vizați am enumera. în primul rind. IUIMCR Bistrița „23 August" și I.M.G. București, I.C.M. Reșița ș.a., care au datoria să expedieze a- paratele și piesele așteptate. Aceeași importanță are și concentrarea forțelor necesare in scopul terminări' grabnice a acestor ultime lucrări. Este vorba de forțe și specialiști de la T.I.L.I.B., T.M.U.C.B.. I.M.I.A. și Trustul de construcții industriale din municipiul Gh. Gheor- ghiu-Dej. Cea de-a treia problemă care trebuie grabnic rezolvată o constituie organizarea formațiilor de lucru la diferite agregate, ca și aceea a eliberării locurilor de muncă de materialele rămase în urma lucrărilor de construcții-montaj. O sarcină de răspundere revine in acest caz beneficiarului, care trebuie să manifeste mai multă exigență față de calitatea lucrărilor executate.Sînt doar citeva din măsurile care condiționează punerea în exploatare a noii capacități la un termen cit mai apropiat și în condiții optime de funcționare. (Nicolae Mocanu).
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ACTuAUTAIEA
prețioasă „materie primă“ a creației cinematografice

Nu greșim afirmînd că, astăzi, se poate vorbi de o preocupare programatică a cineaștilor noștri, a realizatorilor și a producătorilor în direcția substan- tializării creației cinematografice inspirate de marile mutații politice, sociale și morale ale socialismului. Pe acest teritoriu, al filmului de actualitate, menit să sintetizeze în imagini chipul contemporan al societății românești, s-au și produs, de altfel, citeva dintre cele mai reprezentative acumulări de calitate ale ultimilor ani.Aoest fapt este de natură să contribuie in mare măsură la eficienta actului cultural-educativ întreprins de cinematograf. Cele mai bune filme artistice (și documentare) ale ultimilor ani. acelea care s-au apropiat — cu o cunoaștere aprofundată a realității și cu o superioară conștiință politică, civică și artistică — de profilul spiritual al omului contemporan, de relațiile sociale noi, specifice, ale societății noastre, au contribuit, astfel, cu șanse de convingere sporită, la procesul amplu și complex de modelare a conștiinței socialiste a maselor, la formarea omului nou.Printre cele mai valoroase producții ale anului trecut, de pildă, alături de remarcabilul film „Actorul Si sălbaticii" au figurat și citeva creații cu subiecte inspirate din actualitate care și-au cîștigat. de a- semenea. adeziunea unui mare număr de spectatori, în cazul filmului „Cursa" a retinut atenția. îndeosebi. capacitatea autorilor și a interpretilor de a pătrunde. cu discreție psihologică. în lumea de gîn- duri, fapte și sentimente a unor oameni de azi, surprinși în ipostaze capabile să dimensioneze, pe ecran, clipe de adevăr omenesc cu real potential etic și e- ducativ. în ..Ilustrate cu flori de cimp". regizorul a combătut, cu dezvoltat spirit civic, menta'lităti si

practici anacronice care-și mai fac loc în climatul social al prezentului, fapie care contravin codului nostru moral, normelor e- ticii și echității socialiste. Tot dintre filmele anului trecut ..Orașul văzut de sus", sau ,.Filip cel bun" — în ciuda unor inconsecvente artistice — au marcat o aceeași preocupare de investigare lucidă, realistă. a actualității.Dintotdeauna, un semn de forță al cinematografului a fost „lansarea" convingătoare a unor exemple morale ; cu atît mai

cialiste, șantierul depășind funcția decorativă cu care a fost investit, nu o dată, în filmele noastre, consti- tuindu-se drept „personaj" principal de film.Realizări, desigur. Dar în această zonă de larg și firesc interes public — reflectarea actualității în creația cinematografică — pot fi încă depistate numeroase datorii neonorate. Chiar și aceste „cele mai bune" filme românești de actualitate din ultima perioadă mărturisesc, fie și indirect. perspectiva insuficient de largă a cinemato-

spre azi spre mîine este semnificativă pentru necesitatea ca creatorii de film să se inspire și mai suculent din viata, din actualitatea zilelor noastre. Cite adevărate citadele ale muncii nu își așteaptă „cronicarii" pentru a consemna pe peliculă și a transpune în fapt de artă ritmurile intense de trăire ale contemporaneității 7 Citi comuniști ai prezentului. cu viata lor trepidantă. n-ar binemerita să devină eroi de film ? Sa.tu.1 socialist își are. oare, filmele care il pot reprezentaCultura socialistă și educația politică — într-o unitate inseparabilă
mult acest semn de forță se cere astăzi, cind imperativele educative ale filmului sânt mai importante ca oricînd. Un astfel de e- xemplu moral — susținut de argumente, deopotrivă ale vieții și ale artei — a oferit filmul „Mere roșii". Portretul eroului principal — care, pe lîngă meseria de medic. își cunoaște foarte bine și „meseria de om" — are mult adevăr o- menesc și trăsături specifice timpului nostru. Un proces moral se intentează și în filmul-dezbatere „Instanța amină proniunța- rea", (fără a fi însă ami- nată, „sentința" de condamnare a fugii de răspundere). film militând pentru o atitudine cetățenească activă; indispensabilă climatului etic socialist. Fără a izbuti să contureze un conflict și o narațiune la „temperatura" ambiantei de muncă în care își desfășoară acțiunea, filmul „Zile fierbinți" pătrunde, totuși, „în haine do lucru", printre oamenii unei mari întreprinderi so-

grafiei noastre asupra vieții contemporane a tării, a oamenilor ei. Despre convingerile sociale și politice ale constructorilor societății socialiste multilateral dezvoltate, despre Idealurile lor generoase de muncă și de viată sânt necesare încă multe filme, pentru ca tabloul de ansamblu al cinematografiei să poată înfățișa la „scară" reală dimensiunile și complexitatea prezentului socialist, tabloul veridic al tării, orizonturile de faptă și gînd ale devenirii contemporane.însăși pledoaria criticii, făcută în numele spectatorilor. pentru ca filonul filmului politic, inaugurat — cu ani în urmă — de o creație deosebit de semnificativă precum „Puterea și Adevărul", să fie continuat, cu acele pagini de epopee cinematografică, apte să sintetizeze substanța și sensurile profunde ale transformărilor revoluționare prin care a trecut și trece tara, dinspre ieri epre azi, din

eu adevărat 7 Ne putem forma, oare, o impresie corespunzătoare, prin film, despre tinerețea de gînd și faiptă a tineretului de azi al tării 7 Au izbutit filmele noastre să extragă semnificația prezentă a angajării intelectualilor în zone „fierbinți" ale construcției socialiste 7 Nu este, oare, de datoria cineaștilor să propună spectatorilor mai multe si mai substanțiale dezbateri etice pe teme de mare și reală actualitate 7 Este filmul românesc — așa cum, pe bună dreptate, se cere — o tribună a conștiinței revoluționare 7 A depus el suficiente demersuri artistice pentru a-și justifica funcția activă, rolul formativ. modelator. în procesul de continuă perfecționare a vieții sociale 7Preocuparea cinematografiei de a tine pasul cu realitățile sociale implică ideea de perspectivă, trebuie să fie o permanentă. Și în acest sens, ea are nevoie de un mai substan-

tial, programatic sprijin din partea criticii de film.Tot o preocupare de permanentă perspectivă trebuie să fie diversificarea stilistică și de gen a filmelor noastre (comedia, de pildă, continuă să fie. de ani și ani de zile, într-o... suferință cronică).In acest spirit este conceput dealtfel și programul cincinal al caselor de filme. Dar de la program la filmele realizate este încă un bun drum de parcurs. în tentativa cinematografiei noastre de a se constitui într-un purtător de cuvînt responsabil și angajat al prezentului socialist, al noastre de viitor, esențială mi se pare raportarea fiecărui proiect cinematografic, încă din faza scenariului (de la care pornesc multe dintre carențele filmelor realizate), la adevărurile esențiale ale realității pe care o trăim. Aici — așa cum o subliniază orientările Congresului e- ducației politice și al culturii socialiste, ca și statuările recentului Program de 
măsuri — vedem nevoia u- nei mal active contribuții a criticii de specialitate, care se poate implica în procesul de creație însuși, în faza scenariu, în timpul filmărilor. iar nu numai atunci cind realizarea a ajuns pe ecranele cinematografelor și nu rămîne loc pentru nimic altceva decit pentru constatări. Acesta este un aspect. Cel puțin la fel de importantă este și preocuparea pentru calitatea artistică a filmelor realizate. Un film tern, plictisitor, n-a avut și nu va avea niciodată șansa de a convinge și a emoționa, oricît de frumoase intenții tice ar sta la baza zării lui.Scopul primordial tivitătii creatoare nu poate fi altul decît acela de a oferi milioanelor și milioanelor de spectatori filmele pe care aceștia le așteaptă și le merită.

Călin CALIMAN

aspirațiiior

tema- reali-
al ac-

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limbă engleză.
17,00 Emisiune în limba germană.
18.45 Tragerea Loto.
18.55 Din viața plantelor șl animalelor.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV: Pămintul — avuție 

națională.
20.35 Românie, plai de dor — cîntece 

populare.
20.55 Ora științei șl tehnicii.
21.35 Selecțiuni din baletul „Lacul le

bedelor" de P. I. Cealkovski.
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex.
17.05 Baladă pentru acest pămînt.
17.25 Cîntece și jocuri populare.
17.40 Șah mat în... 15 minute.
17.55 Biblioteca pentru toți.
18.30 „A fost un vis, un vers, o me

lodie...".
18,50 Pagini de umor: Ce vrăji a mai 

făcut nefasta mea.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Binom muzical.
20.40 cărți șl Idei.
21.10 Telex.
21,13 „3 X 1... la Arad". Reportaj.
21.25 Debut muzical: Virginia Ionescu 

și Nicolae Albu.
21.45 Cronos modern.
22.05 Bijuterii muzicale.
22.20 închiderea programului.

• IAȘI. La Popești se desfășoară „Zilele culturii", prilejuite de sărbătorirea a’ 550 de ani de atestare documentară a localității. Programul manifestărilor culturale cuprinde și acțiuni consacrate întîmpinării centenarului independenței României. O formație de jazz din 
Perugia-Italia, provincie care are relații strînse de prietenie cu acest județ, a susținut, în municipiul și în județul Iași, un șir de concerte de muzică modernă și clasică (dirijor : Alfio Caligani). o BUZĂU. 
Ediția a 7-a a taberei naționale 
de sculptură în aer liber de la 
Măgura s-a încheiat, după tradiție, printr-o scurtă festivitate, la care publicul iubitor de artă a participat cu profundă emoție. Cele 16 lucrări din acest an, adăugate patrimoniului muzeului în aer liber (care număra acum 112 sculpturi) aduc, prin graiul pietrei cioplite, mesajul de angajare a artiștilor plastici din generațiile tinere la opera măreață de edificare a culturii socialiste în patria noastră.• VASLUI. La Bîrlad t premieră la Teatrul „V.I. Popa", cu „Comedie de modă veche" de Alexei Arbuzov. Regia : Vasile Mălinescu. La Casa de cultură

a sindicatelor din Vaslui continuă seria manifestărilor sub genericul „Glorios partid". • 
ARGEȘ. „Programul P.C.R., des
pre rolul partidului in făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate" este titlul expunerii ținute în fața tinerilor constructori ai autoturismului ARO din Cîmpulung. Tinerii din

carnet cultural
'ÎY....-'” ' ...

Ștefănești au dialogat, la căminul cultural, cu o brigadă da juriști pe tema „Cunoașterea și respectarea legilor statului". La Casa de cultură din Curtea 
de Argeș a avut loc dezbaterea „Religia și societatea contemporană". O masă rotundă pe 
tema : „Forme și metode între
buințate de comitetele sindica
telor pentru educația ateist- 
științifică a angajaților" s-a organizat la Casa de cultură din Cîmpulung. • IALOMIȚA. Pentru cea de-a X-a ediție a Festivalului de muzică ușoară, care se va desfășura în vara viitoare la Amara, comitetul județean de cultură și educație socialistă a început de pe acum depistarea

și pregătirea concurenților. La Casa de cultură a sindicatelor din Slobozia a fost organizat un concurs de interpretare la care au participat numeroși artiști amatori din județul Ialomița. • HUNEDOARA. La 26 septembrie, în întreg județul va fi declanșată cea de-a Vil-a ediție a Lunii culturii și educației socialiste — „Sarmis ’76". Manifestarea, prilej de trecere in revistă a forțelor și valorilor spirituale ale județului, este organizată în „săptămîni" profilate : „Săptă- mîna manifestărilor politico- id’eologice", „Săptămîna literaturii, filmului și artelor plastice", „Săptămîna manifestărilor de propagandă științifică si tehnică", „Săptămîna muzicii și teatrului". • BOTOȘANI. O „Decadă a culturii", ajunsă la cea de-a IV-a ediție, se desfășoară în prezent în acest județ. Organizată sub semnul optimizării eficienței politico-educative a manifestărilor cultural-artistice și cetățenești, „Decada" programează acțiuni variate, în ciclurile : „Arta plastică", „Cartea", „Filmul", „Popularizarea legii", „Știința", „Muzica"-, „Dansul" și „Teatrul^.
Corespondenții „Sclnteil"

Expoziție de pictură 
și sculptură românească 

contemporanăMuzeul de artă al Republicii Socialiste România prezintă. în sălile de la parter, expoziția de pictură și sculptură românească contemporană. Este o expoziție „antologică", menită să reflecte activitatea creatoare a plasticienilor noștri, în cadrul Galeriei Naționale a fost organizată. deci, această expoziție cuprin- zînd o selecție muzeală a peste 150 de lucrări reprezentative pentru nivelul actual al creației românești. Evident, accentul s-a pus asupra unora dintre cele mai valoroase lucrări remarcate cu prilejul Unor expoziții anterioare, bienale sau anuale, al saloanelor republicane sau județene, al expozițiilor de grup sau personale. Este deci o încercare de prezentare a picturii și sculpturii românești contemporane, de prezentare, totodată. a unor lucrări care reflectă angajarea artiștilor în viata social- culturală a tării.Trebuie remarcat de la început faptul că e- xistă o marcată prezentă de valori ; că lucrările exprimă, din partea artiștilor. o angajare autentică în vederea înțelegerii și a surprinderii semnificațiilor proceselor revoluționare și de dezvoltare actuală a României. în vederea găsirii acelor imagini artistice cu adevărat convingătoare, emoționante. cu comunicabi- litate cît mai largă. Artiști din toate generațiile — atît mari maeștri, personalități reprezentative ale generațiilor mature, cît și un însemnat număr de tineri — au relevat în lucrările lor efortul de pătrundere a unor zone majore, de gravitate. Sînt astfel prezentate lucrări bine cunoscute publicului nostru, lucrări semnate de H. Catargi, C. Baba, Al. Ciucu- rencu, I. Jalea. I. Vla- siu. I. Irimescu, I. Mus-

celeanu. Șt. Szoniy etc.Complexitatea noilor realități sociale a determinat realizarea unor lucrări de intensă vibrație, adevărate mărturii ale transformării sentimentului general al existentei, lucrări care trăiesc prin stringenta expresiei plastice. Este descifrabilă în aceste lucrări continuarea tradițiilor cromatismului armonic și optimist al picturii românești, u- neori cu valențe lirice. Realizate de Brăduț Covaliu, I. Pacea, V. Almășanu. V. Măr-
CARMET

PLASTICginean, C. Piliută, S. Bălașa. G. Apostu. P. Codită, O. Maitec, P. Vasilescu. Gh. Iliescu- Călinești, Tr. Brădean — și numărul exemplelor s-ar putea multiplica — lucrările reprezintă o bogată și valoroasă contribuție originală, care cumulează ideile, gîndurile și sentimentele artiștilor noștri. O mare parte a lucrărilor prezentate în sălile Muzeului de artă se dovedesc a fi expresia u- nor fertile căutări ale gîndirii plastice actuale. Aportul personal, calitățile de neconfundat ale meșteșugului artistic și-au făcut necontenit simtită prezența. Expoziția de a- cum demonstrează că inițiativele de autentică valoare, spre deosebire de inovațiile sterile, nu se sting fără ecou, după o scurtă existentă, ci, dimpotrivă, își află forța necesară unei plenare afirmări. Vom aminti astfel lucrările semnate de I. Bițan, Șt, Se'vastre, V. Șe- tran, Gh. Anghel. M. Horea, M. Cilievici, V. Demeter etc.Dată fiind marea varietate de aspecte pe care le Înregistrea

ză. în ansamblul lor, pictura și sculptura noastră contemporană, organizatorii s-au o- prit la exemple dintre cele mai cunoscute și cuprinzătoare. De la realismul de nuanță postimpresionistă. cultivat de unii artiști ai generațiilor mature, pină la noua figurație a unor creatori tineri, expoziția înregistrează o mare diversitate a mijloacelor de exprimare. Paradoxal însă, aspectul general al expoziției se caracterizează printr-o unitate obținută din diversitate. Căci atît exemplele la care ne-am referit pînă a- cum. exemple cărora li s-ar putea adăuga lucrările unor tineri artiști ca Mihai Ban- dac. Șt.. Cîltia. I. Gîn- ju. I. Grigorescu etc., rezultat al liberei dezvoltări a fiecărui artist, sînt supuse. în mod implicit, aceleiași finalități : înnobilarea omului.Dincolo de subiectul propriu-zis. fondul u- man al temei este, de fiecare dată, prezent în formă. în limpezimea mijloacelor de exprimare. Puterea lor de iradiatie se află, în același timp. în relație nemijlocită cu lumea densă de gîndurl și sentimente a fiecărui artist, fiind în ultimă instanță expresia concentrată, metaforică sau directă, a unui complex și precis punct de vedere.Expoziția din sălile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România constituie, în cadrul Galeriei Naționale, un prim nucleu de artă contemporană românească. Este un început care se cere continuat, perfecționat — și care obligă la îndeplinirea sistematică a unei îndatoriri e- sentiale a criticilor, teoreticienilor, muzeografilor : cunoașterea permanentă, aprofundată a atelierelor, a preocupărilor celor mai actuale ale artiștilor noștri.
Marina PREUTU

„Zilele 

teatrului românesc" 

în R. D. Germană• Sîmbătă, 25 septembrie, încep, în R. D. Germană, „Zilele teatrului românesc", manifestare care va prilejui — prin intermediul dramaturgiei și artei scenice — numeroase contacte culturale, contribuind la o mai bună cunoaștere intre popoarele celor două tari.• în cadrul „Zilelor...", teatrele din tara prietenă vor prezenta premiere cu piese de I. L. Caragiale, M. Sebastian, Aurel Baranga, Ion Băieșu, M. R. Iacoban, Iosif Naghiu, Ecaterina Oproiu, D. Solomon ș.a. — unele spectacole fiind rezultatul colaborării unor regizori români cu actorii și scenografii germani.• Paralel cu aceste spectacole, se vor desfășura turneele unor teatre românești la : Weimar. Jena, Erfurt, Eisenach, Gera, Halle, Berlin. Teatrul Național din București va prezenta „Coana Chirița" de V. Alecsandri", „Camera de alături" de Paul Everac și „Richard al Ill-lea" de Shakespeare ; Teatrul Național din Iași : „O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale, și „Amphitrion" de P. Hacks; Teatrul german din Timișoara : „Moartea unui artist" de Horia Lovinescu șl „Comedia dulapului". Alături de aceste teatre de proză — va fi prezent și Teatrul de păpuși din Timișoara, cu un repertoriu adecvat.• în programul manifestării sînt incluse și evoluțiile unor cunoscuți soliști ai teatrului nostru liric și unor instrumentiști.• La Berlin vor fi inaugurate o expoziție de scenografic românească și o expoziție consacrată Teatrului de păpuși din țara noastră și va avea loc o sesiune lărgită a prezidiului Uniunii oamenilor de teatru din R. D. Germană, la care va participa și o delegație din România.
Natalia STANCU-ATANASIU

LA ZAKOPANE:

lauri pentru solii 
folclorului românescAnsamblul folcloric „Brădulețul", al Casei de cultură din Horezu, care a participat la cea de-a 9-a ediție a Festivalului internațional al folclorului montan, găzduit, recent, de cunoscuta stațiune a sporturilor alpine Zakopane (R.P. Polonă) s-a înapoiat în țară cu trofeul suprem al acestei prestigioase confruntări artistice.în cadrul spectacolului susținut pe scena festivalului, mesagerii artei interpretative românești au prezentat cintece, dansuri, datini strămoșești, costume populare, a căror originalitate și al căror pitoresc s-au bucurat de un deosebit succes.în felul acesta, artiștii vîl- ceni continuă o frumoasă tradiție, întrucît și la alte ediții ale acestui festival arta populară românească. interpreții ei au fost răsplătiți cu premii importante. Un juriu exigent, un public numeros — pentru care „momentul românesc" al Festivalului de la Zakopane a devenit tradițional, fiind așteptat cu mult interes — au cinstit, prin recentul premiu, încă o dată, valorile unei arte milenare care se bucură de prețuire și respect în întreaga lume, chintesența spirituală a unei istorii grave și glorioase, continuată cu strălucire în anii socialismului. Laurii cuceriți de „Brădulețul" vîlcean se adaugă unei bogate panoplii de trofee internaționale care validează perenitatea străvechii și mereu i- nerei arte a românilor.

Petre DRAGUÎN DEZBATERE PUBLICĂ: PROGRAMUL DE MĂSURI
pentru aplicarea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului și ale Congresului educației politice 

și al culturii socialiste, în domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative
O mai bună corelare a disciplinelor școlarePe bună dreptate. Programul de măsuri consacra un amplu capitol învățămintului, pregătirii practice a tinerilor, incepînd din invățămintul preșcolar și pină la cel superior. în acest sens, atrag cu deosebire atenția referirile la instruirea practică diferențiată, organizată in perioade compacte și continue, in funcție de profilul școlii și anul de studiu. Propun ca perioadele compacte și continue de activitate productivă să cumuleze atit orele care pină acum erau afectate acestei activități săptă- minal, cit și pe cele de practică de vară și să se programeze fie înainte de începerea cursurilor propriu-zise, fie după încheierea acestora.'Produce o înaltă satisfacție importanta care se acordă istorici, și în primul rînd istoriei patriei, ca mijloc esențial de educație patriotică și cetățenească. Predarea istoriei, ca și a celorlalte discipline de științe sociale, mi se pare bine structurată și eșalonată. Rămîne acum ca în elaborarea programelor analitice să se evite suprapunerile și repetările, să se asigure o justă corelare, atit între toate disciplinele de științe sociale, cit și între acestea și alte obiecte de învă- țămînt. In mod special se cer a fi

Legături strînse, permanente 
cu cei din uzine și de pe ogoarePentru un estetician, Programul de măsuri are o importanță capitală. îl privesc majoritatea prevederilor sale, pe rînd. Ca si patosul său de ansamblu. Patos pe care l-aș vedea în interconectări. Intre politic și cultural, etic și estetic, trecut și prezent, știință și umanism, mase si profesioniști. Acum aș ihsista numai asupra acestei din urmă necesare și dorite osmoze, pe de o parte între scriitor sau profesorul preocupat de literatură. pe de altă parte între „stimularea activității de creație a maselor". în 

corelate programa de Cunoștințe și noțiuni despre stat și drept, cu cea de Cunoștințe social-politice, aceasta din urmă cu capitolul de materialism istoric din programa de Filozofie, cea de Cunoștințe economice cu cea de Economie pblilică, precum și programele de Istorie pentru clasele a Vl-a și a Vil-a cu cele de Probleme fundamentale ale istorici universale pentru anii III și IV de liceu.Este necesar să observăm însă că această eșalonare și structurare a predării științelor sociale, de altfel ca și a celorlalte obiecte de învă- tămînt. corespunde doar pentru actualul stadiu al dezvoltării școlii românești. cind învățămîntul obligatoriu cuprinde doar primele 10 clase. Pentru perioada cind vom trece la generalizarea studiilor liceale, se impune ca din timp să se proiecteze și să se supună dezbaterii planul de îuvățămînt și programele analitice pentru școala anilor 1980 și în perspectivă.
Prof, emerit Ion DRAGU 
directorul Liceului „Ion Neculce" 
București

genere, intelectualul are sens și rost in socialism numai dacă îi are în vedere pe muncitor și pe țăran. Iar intelectualul practic sau teoretic preocupat de literatură si artă este indispensabil să fie preocupat anume de valorile estetice necesare unui cît mai mare număr de producători materiali și spirituali. Problema este centrală pentru marxism si pentru marxist : cum să durăm punți de legătură cit mai trainice între materie și spirit. ■ între diverse munci, între diverși lucrători i Trebuie să în- 

frîngem în noi înșine urmele elita- rismelor moștenite. Cea mai bună cale este a practicii. Programul propune o serie de măsuri de reciprocă apropiere și implicare. Sintetic formulate, ele vor reverbera în acțiuni. Este limpede că în integrarea învățămintului cu cercetarea și cu producția, o formă importantă pentru cadrele preocupate de literatură și artă va fi tocmai legarea preocupărilor lor teoretico-aplicative de creația culturală nemijlocită a maselor. Asistăm la fundamentale mutații socio-culturale în cele mai diverse mădii de viată si profesionale. Le cunoaștem încă insuficient. Le modelăm încă insuficient. Trebuie să fim mai permeabili la „presiunile" noilor structuri. Să intrăm mai deciși in noile „circuite" valorice. Inclusiv și mai ales în cele efectiv de masă. Nimic r.u se cuvine uitat sau pierdut din acumulările „specializate" ale secolelor. Ele sînt un bun capital. mai ales al maselor care fuseseră timp îndelungat frustrate de ele. Specializările continuă, nivelările sînt contraindicate. Dar valorile autentice să comunice între ele ne
Pentru promovarea și calitatea dansului cu temăCuprinderea, în Program, a unui paragraf special referitor la dansul cu temă subliniază popularitatea de care se bucură acest gen, eficiența lui educativ-emoțională. Tocmai de aceea, cred, trebuie să medităm cu seriozitate la căutarea unor căi noi de dezvoltare a acestei activități, in cadrul așezămintelor culturale, al cluburilor muncitorești. în primul rind, trebuie ținut seama de faptul că. deocamdată, specialiști în domeniul respectiv avem relativ puțini în raport cu răspîndirea și „căutarea" genului. Desigur, instructori de dansuri (mai cu seamă folclorice), excelent pregătiți, nu lipsesc — dar aceștia trebuie inițiați. „calificați" și în direcția dansului cu temă. Iată de ce propun ca în Program, la paragraful respectiv, să se prevadă și 

stingherit. chiar la trepte de profe- sionalitate deocamdată diferite. De dragul apropierii lor. Cred că acțiunile simple sînt cele mai de preț : contactele firești cu cît mai multi și mai variati oameni. Deplasări bine gîndite si finalizate în uzine și cooperative agricole. Un suplu angrenaj de acțiuni informative și formative. Un mai strîns contact cu arta de a- matori. Mai temeinice tentative de a o studia și impulsiona. „Rima" cît mai măiestrită cu activitatea de creație a maselor, din care creste și către care se întoarce orice autentică operă contemporană a scriitorului sau artistului. Strategia socialismului este creația. Dobîndirea și potențarea puterii libere de creație a fiecăruia și a tuturora. Un „și“ pînă la urmă inutil. căci din „toti" creștem „fiecare". Programul de măsuri ne face mai conștient! de această dialectică dependentă. Și ne solicită să medităm la deplina ei fructificare.
Prof. unfv. Ion IANOȘI 
șeful catedrei de esteticâ-eticâ, 
Universitatea București

răspunderea instituțiilor muzical- coregrafice de spectacol în pregătirea instructorilor pentru dans cu temă necesari așezămintelor culturale șl cluburilor muncitorești. Apreciez că importanța domeniului (și, s-o recunoaștem, rămînerea lui în urmă față de cerințe) ar justifica chiar o „campanie" în această direcție. Mă gindesc, de pildă, cît de eficient ar fi ca maeștri coregrafi de notorietate să răspundă, pentru o perioadă, de instruirea instructorilor din cîte un județ — perioadă pe care să o încheie prin realizarea. împreună cu „elevii" lor. a cîtorva dansuri cu temă. Dacă la fiecare județ ar e- xista o asemenea colaborare (asigurată organizatoric prin forurile culturale locale împreună cu instituțiile artistice). în scurt timp s-ar asigura per

manența dansului tematic în activitatea așezămintelor și cluburilor — premisă a bunei reprezentări a acestui gen în cadrul Festivalului „Cîn- tare României". Și încă o propunere: cum libretul constituie baza ideologică și estetică a dansului cu temă, și cum, în acest domeniu, de ase
în sprijinul unei temeinice pregătiri 

metodice a propagandiștilorProgramul de măsuri acordă un loc deosebit îmbunătățirii învățămintului politico-ideologic, ca principal mijloc de însușire și aprofundare a politicii partidului nostru de către masele largi de oameni ai muncii.Un factor important în buna desfășurare a învățămintului politico- ideologic de partid îl constituie pregătirea temeinică a propagandiștilor — teoretică și metodică. în sprijinul acestei pregătiri propun editarea unei broșuri care să trateze probleme privind conducerea dezbaterilor, stimularea si antrenarea permanentă a cursanților Ia activitățile din cadrul Învățămintului politico-ideologic de partid, convins fiind că aceasta
Statuarea îndatoririlor asociațiilor 

de artiști plastici amatoriPropun ca, la capitolul V (paragraful 1) al Programului, să fie consemnate și îndatoririle asociațiilor artiștilor plastici amatori (organizarea de dezbateri, pe secții, cu participarea publicului din întreprinderi, cartiere, comune, schimburi de experiență și de expoziții între asociații etc.). Aceeași consemnare este, cred, necesară și la paragrafele 4 (cel referitor la îmbunătățirea activității așezămintelor culturale) și 7 (privind stimularea activității de creație a maselor), pentru ca asociațiile să aibă același statut și să le revină, in mod firesc, aceleași îndatoriri ca și cenaclurilor și cercurilor plastice. Argumentez aceste propuneri prin amploarea numărului șl activităților respectivelor asociații. 

menea, nu există experiență, propun ea programul să stipuleze și organizarea unor cursuri de inițiere in „li- bretistică", precum și concursuri de librete pentru dans cu temă.
Sultana TISMANARU
maestru coregraf, București

ar putea deveni un îndrumar practic eficient. Totodată, mă gîn- desc că ar fi deosebit de oportună organizarea unor dezbateri la nivelul sectorului sau al municipiului la care să participe, pe lingă lectori și propagandiști, și cadrele de științe sociale, tocmai cu scopul de a lămuri aspectele specifice pe care le îmbracă dezbaterile, de a face un schimb de experiență în acest domeniu.
Aurel IARI
membru în comitetul de partid 
de la întreprinderea de confecții 
și tricotaje București

De pildă, numai în acest an. Asociația artiștilor plastici amatori din București, care numără peste 1 200 de membri, a organizat 98 de expoziții colective și personale. Iar asociații asemănătoare, cu mult mai mulți membri, cu activitate și mai amplă (avind profil județean), funcționează in prezent la Brașov, Cluj-Napoca, Baia Mare. Bacău. Galați, Brăila, Constanța etc. Ele și-au acumulat o bună experiență, și-au cîștigat buna apreciere a publicului, au un loc bine definit in cadrul vieții cultural-educative.
Dr. Aurel MARGINEANU 
președintele Asociației artiștilor 
plastici amatori din București

Spicuiri 
din propunerile 

primite la redacțieIuliu Rută — întreprinderea de prezentare si ambalaje pentru chimie, București : Să se studieze posibilitatea înființării unor lectorate populare deschise marelui public, în cadrul cărora oameni de știință și cultură să vorbească despre cele mai importante probleme ale contemporaneității în cele mal diverse domenii de activitate.Dionisie Patapievici — director adjunct în Banca Națională, București : în cadrul cabinetelor județene pentru activitatea ideologică și politico- educativă să funcționeze și un colectiv de îndrumare a punctelor de documentare din unitățile economico- sociale.Gheorghe Mangîru — secretar al comitetului de partid al Sectorului 8 din Capitală : Să se studieze posibilitatea organizării unei forme de învătămînt accesibile categoriilor de oameni ai muncii cu o pregătire de cultură generală mai scăzută — navetiști. lucrători de pe șantiere, muncitori necalificati din comerț și cooperație, femei care lucrează cu program redus, care dispun totodată și de timp mai puțin pentru studiu.Gheorghe Păunescu — lector al ■Cabinetului județean Dîmbovița pentru activitatea Ideologică și politico- educativă : Consiliile de educație politică și cultură socialistă să cuprindă. pe lingă îeprezentanții organismelor cu sarcini în munca politico- ideologică. si 5—6 muncitori, tehnicieni. ingineri, alti specialiști cu preocupări in acest domeniu.
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ȘEDINȚA CONSILIULUI DE MINIȘTRIîn ziua de 23 septembrie a.c. a evut loc ședința Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.Guvernul a examinat si adoptat programul de acțiuni concrete pentru aplicarea fermă a indicațiilor și sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, la recenta Consfătuire de lucru consacrată activității în domeniul proiectării și construcțiilor industriale. Guvernul a stabilit modul de examinare a proiectelor noilor obiective de investiții în vederea adoptării de soluții mai rationale, mai ieftine și mai eficiente. Totodată, au fost hotărite măsurile pentru revizuirea normelor exis
în legătură cu încetarea din viață a tovarășului Țoi En Ghen

Prezentări de condoleanțe 
la Ambasada R.P.D. Coreeneîn legătură cu încetarea din viată a tovarășului Toi En Ghen. membru al Comitetului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Republicii Populare Democrate Coreene. colaborator apropiat al tovarășului Kim Ir Sen. la Ambasada R.P.D. Coreene din București a avut loc, joi dimineața, prezentarea de condoleanțe.Au prezentat condoleanțe tovarășii Emil Bobu, Cornel Burtică, Nicolae Giosan, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Neculai Aga- chi. ministru, președintele Asociației

Cea de-a X-a Conferință 
regională F. A. 0. pentru Europa 
Delegația țării noastre a difuzat documentul de lucru 
intitulat: „CONSIDERAȚII PRIVIND LOCUL ȘI ROLUL 
F.A.O. IN LĂRGIREA COOPERĂRII GENERAL-EUROPENE 

IN DOMENIUL AGROALIMENTAR"Cea de-a X-a Conferință regională F.A.O. pentru Europa, care se desfășoară la București, și-a continuat joi lucrările prin dezbateri pe marginea raportului privind „Activitatea F.A.O. în direcția punerii în aplicare a recomandărilor Conferinței pentru securitate si cooperare în Europa".Delegația tării noastre a difuzat în legătură cu acest punct de pe agenda conferinței un document de lucru intitulat : „Considerații privind locul și rolul F.A.O. în lărgirea cooperării general-europene în domeniul agroalimentar". După ce pune în evidentă preocupările privind instaurarea unei noi ordini economice internaționale. aplicarea hotărîrilor Conferinței mondiale pentru alimentație și a celei de-a 7-a sesiuni extraordinare a Adunării Generale aO.N.U.. documentul subliniază responsabilitățile specifice care revin Europei în promovarea progresului si civilizației în lume, lărgirea colaborării internaționale în vederea soluționării marilor probleme care confruntă omenirea, inclusiv cele din domeniul agroalimentar. El subliniază necesitatea punerii în practică a principiilor si obiectivelor adoptate la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, precum și contribuția pe care F.A.O. și Comisia Economică Europeană a O.N.U. trebuie să le aibă în această direcție. Totodată, sînt prezentate o serie de propuneri de acțiuni, măsuri si forme de cooperare între țările europene în general, precum și la nivel regional și subregional în domeniul a- griculturir. folosirii terenurilor si a rezervelor de ană. cercetării științifice. formării cadrelor, comerțului cu produse agroalimentare și altele.în cadrul dezbaterilor au luat cu- vîntul delegați din 17 țări. Vorbitorii au relevat faptul că Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa nu oferă numai o bază pentru solutionarea problemelor politice, ci și liniile directoare pentru Cooperarea în diferite domenii ale vieții economice, sociale și culturale, inclusiv în agricultură. Re- marcînd contribuția F.A.O. în ceea ce privește cooperarea bilaterală și multilaterală între țările de pe continent în domeniile cercetării, conservării solului, gospodăririi apelor, utilizării îngrășămintelor, ameliorării soiurilor, mecanizării, utilizării deșeurilor rezultate de la produsele agroalimentare și altele, vorbitorii au arătat că această organizație internațională trebuie să-și concentreze în continuare eforturile pentru sprijinirea în mai mare măsură a țărilor în curs de dezvoltare din punct
La întreprinderea piscicola Satu-Mare

începe o nouă campanie de pescuitLa marginea satului Bercu Nou din comuna Micula, județul Satu-Mare. de cîțiva ani se află în plină dezvoltare o înfloritoare crescătorie piscicolă. Asemenea crescătorii, care au fost înființate și în alte locuri din județ, se înscriu în programul elaborat de comitetul județean de partid privind dezvoltarea pisciculturii pînă în perspectiva anului 1980.— întreprinderea piscicolă a județului nostru — ne informează directorul unității, ing. loan Mitrea — are actualmente în zestrea sa crescătorii sistematice care se întind pe 550 ha luciu de apă. Ultimele 310 hectare amenajate pentru crescătorii au fost date în folosință în acest an, odată cu extinderea fermei piscicole Bercu cu 105 hectare și constituirea unei ferme piscicole noi de 205 hectare în satul Adrian. comuna Livada. împreună cu bălțile și acumulările existente, suprafața piscicolă a județului se ridică în prezent la circa 1000 hectare. Zilele acestea începe o nouă campanie de pescuit, care va asigura zilnic, ca și în anul trecut, pînă la mijlocul verii viitoare pește proaspăt pentru populația județului. Peștele va fi comercializat prin cele două magazine specializate din municipiul Satu-Mare, precum și 

tente si elaborarea de norme noi, fundamentate științific, care să stea la baza întocmirii proiectelor și să asigure reducerea cheltuielilor și consumurilor materiale, precum și sarcinile ce revin consiliilor de conducere ale ministerelor, centralelor, întreprinderilor, institutelor de cercetări și proiectări, organizațiilor de construcții pentru mai buna organizare a activității de investiții, de constructii-montai. de punere în funcțiune a obiectivelor planificate.Consiliul de Miniștri a adoptat măsurile ce urmează a fi luate pentru îmbunătățirea cercetării în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții. pentru dezvoltarea si diversificarea producției de materiale de 

de prietenie româno-coreeană, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe.Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în fata portretului îndoliat al tovarășului Toi En Ghen și au semnat în cartea de condoleanțe.
★Tot în cursul aceleiași zile au prezentat condoleanțe reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, ai Consiliului Central al U.G.S.R.. C.C. al U.T.C.. generali și ofițeri superiori.(Agerpres)

de vedere economic pentru sporirea producției agricole.Totodată, în intervențiile lor, numeroase delegații au împărtășit propunerile cuprinse în documentul difuzat de delegația română referitor la problema de pe ordinea de zi, pro- nunțîndu-se pentru luarea lui în considerație la recomandările finale ale conferinței.După ce a subliniat importanța Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, delegația țării noastre a arătat. în intervenția sa. că România consideră că este necesar să se acționeze cu mai multă fermitate pentru dezvoltarea unor relații economice libere, fără discriminare sau condiții politice, pentru lărgirea cooperării tehnice și științifice între toate țările continentului. în diverse sectoare de activitate. Pentru a răspunde efectiv la această problemă, ar trebui elaborate și realizate, inclusiv în domeniul agriculturii, programe care să tină seama de necesitățile și interesele specifice ale țărilor și. mai ales, ale celor în curs de dezvoltare din punct de vedere economic.în cadrul preocupărilor pentru dezvoltarea cooperării la nivelul întregului continent, s-a subliniat în intervenția delegației române. F.A.O. ar trebui să acorde o mai mare atenție cooperării subregionale. în această ordine de idei, a fost relevată importanța reuniunii balcanice pentru cooperare economică și tehnică multilaterală, care a avut loc la începutul acestui an la Atena, și care constituie prin natura ei un exemplu de aplicare practică a principiilor și obiectivelor cuprinse în Actul final de la Helsinki. După părerea delegației române. F.A.O. — prin conferințele și biroul său regional — poate contribui substanțial la realizarea proiectelor în această regiune. România acționează și va acționa constant pentru promovarea principiilor și normelor stabilite la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa și aplicarea lor în toate formele de cooperare. .Lucrările conferinței continuă.
★Răspunzînd invitației Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în cursul după-amiezii de joi parti- cipanții la cea de-a X-a Conferință regională F.A.O. pentru Europa au vizitat complexul intercooperatist pentru creșterea și îngrășarea tineretului bovin de la Bărcănești, județul Ilfov, întreprinderea de sene-Ploiești și întreprinderea agricolă de stat Valea Călugărească.

prin magazinele din Cărei, Ne- grești-Oaș, Tășnad și prin alte unități din diferite comune din județ. De asemenea, importante cantități de pește proaspăt vor fi livrate în trimestrele III și IV județului Maramureș, pentru aprovizionarea populației din orașele Baia Mare, Sighetu- Marmației și Vișeu. De remarcat că cele aproape 400 tone ce vor fi livrate pentru consum în noul sezon. împreună cu cele 200 tone puiet destinat repopulării apelor însumează o producție de două ori mai mare decit cea obținută anul trecut. O noutate de larg interes pentru consumatorii sătmăreni : începînd din această toamnă, alături de crapii tradiționali, pentru prima oară se vor pune în vînzare și pești fitofagi, care au o carne dietetică, albă, fără grăsimi și fără oase, recomandată în regimul vegetarian. Acești pești, cu care au fost populate în toamna trecută o serie de bălți și acumulări ca acele din Oțeloaia. Baba Novac, Livada, Tiream etc. datorită calităților și avantajelor pe care le prezintă — ritm ridicat de creștere și consum de vegetație acvatică — vor avea o pondere de pînă la 30 la sută în producția totală piscicolă a anului viitor. (Octav Grumeza). 

construcție, moderne si eficiente. Au fost stabilite, de asemenea, acțiuni pentru ridicarea calității programelor de învățămînt din construcții, arhitectură si tehnologie, precum și reciclarea cadrelor din proiectare și construcții.în continuare, guvernul a analizat rezultatele obținute în îndeplinirea planului și bugetului pe opt luni și a stabilit măsurile pentru asigurarea înfăptuirii sarcinilor pe întreg anul 1976, precum și pentru pregătirea tuturor condițiilor necesare realizării planului si bugetului pe 1977.Guvernul a examinat și soluționat, de asemenea, unele probleme ale activității curente.
Convorbiri româno-sovietice privind 

colaborarea in domeniile științei și tehnologieiLa invitația guvernului român, joi a sosit în Capitală tovarășul V. A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S S„ președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică, care. în fruntea unei delegații, face o vizită în tara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de tovarășul Ion Ursu. președintele Consiliului National pentru Știință și Tehnologie. de alte persoane oficiale.A fost de fată B. I. Minakov. însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.
★în aceeași zi. la Palatul din Piața Victoriei au început convorbirile o- ficiale între tovarășii Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului. și V. A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică.Din partea română, la convorbiri au participat Ion Ursu, președintele Consiliului National pentru Știință și Tehnologie. Octavian Groza, prim-vi- cepresedinte al C.N.S.T.. Emilian Ro- dean. vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară. Ion Anton, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, rectorul Institutului politehnic din Timisoara. cadre de conducere din C.N.S.T., C.S.E.N. și institute centrale de cercetare.Din partea sovietică au luat parte acad. Telikov Alexandr Ivanovici, directorul general al Institutului central de cercetări pentru construcții de mașini grele al Academiei de științe a U.R.S.S.. Kozlov Nikolai Pavlovici. șef de sector la Departa

Plecarea delegației Con
siliului Central al Sindicate
lor din R. P. Bulgaria. Joi după-amiază a părăsit Capitala delegația Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Bulgaria, condusă de tovarășul Mișo Mișev, președintele Consiliului Central al Sindicatelor. care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., a făcut o vizită de prietenie și schimb de experiență în țara noastră în zilele de 20—23 septembrie a.c. La aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășul Gheorghe Pană, președintele Consiliului Central al U.G.S.R.. de alți membri ai conducerii U.G.S.R. Au fost de față Petar Danailov Hris- tov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.

Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane, Hla pfone’ care a întreprins o vizită oficială de prietenie în țara noastră, a părăsit joi la amiază Capitala. La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost condus de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului, de funcționari superiori din M.A.E., de alte persoane oficiale.

Dezvoltarea cooperării 
intre oamenii de știință din 
România și Grecia. Joi Ia a_ miază a fost semnat, la București, Planul de colaborare Intre Academia Republicii Socialiste România și Academia din Atena pe anii 1976— 1978. care prevede dezvoltarea cooperării, pe multiple planuri, între oamenii de știință din cele două

Sesiune de comunicări tehnico-științificeLa Brașov au început joi lucrările sesiunii jubiliare de comunicări tehnico-științifice prilejuite de împlinirea a 10 ani de activitate a Institutului de cercetare și proiectare pentru autovehicule și tractoare. La sesiune participă cercetători si specialiști din cadrul industriei de autovehicule și tractoare, din diferite institute, întreprinderi, centrale industriale. din învătămintul superior, re
ÎN JUDEȚUL BACĂU

Cantități suplimentare de produse 
pentru aprovizionarea populațieiPentru continua îmbunătățire a aprovizionării populației cu mărfuri. Direcția comercială a județului Bacău, sprijinită de organele orășenești și municipale de partid, a elaborat o serie de măsuri care vizează, între altele, modernizarea spațiilor comerciale, introducerea formelor avansate de comerț. construcția de noi magazine. Ca urmare, de la începutul anului și pînă acum în orașele Gh. Gheorghiu-Dej. Bacău și Comă- nești au fost construite și date in folosință 17 noi unități comerciale. cu o suprafață utilă de 7 100 mp.în același timp, s-a acționat pentru asigurarea fondului de marfă solicitat de populație. Rezultatele economice obținute în perioada care a trecut de la

Tovarășa acad. dr. ing. Elena Ceausescu 
a primit pe presettle Academiei 

din Alena, dr. Nicolaos LourosTovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. directorul general al Institutului central de cercetări chimice, a primit, joi, la sediul institutului, pe dr. Nicolaos Louros, președintele Academiei din Atena, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere a participat acad. Theodor Burghele, președintele Academiei Republicii Socialiste România.Oaspetele a exprimat satisfacția de a se reîntîlni la București cu tovarășa Elena Ceaușescu. de a avea posibilitatea să cunoască unele realizări ale României pe tărîm social.

mentul de științe al C.C. al P.C.U.S., acad. Nametkin Nikolai Serghevici, directorul Institutului de sinteze petrochimice al Academiei de științe a U.R.S.S.. cadre de conducere din Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnică și din institute centrale de csrcetars.A fost prezent B. I. Minakov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.în cadrul convorbirilor a fost e- xaminat stadiul colaborării si cooperării în domeniile științei si tehnologiei între România și Uniunea Sovietică. ambele părți apreciind pozitiv rezultatele obținute, și au fost analizate posibilitățile de dezvoltare și adîncire în continuare a relațiilor în aceste domenii.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească.
★în cursul după-amiezii. tovarășul V. A. Kirillin și delegația sovietică s-au întîlnit și a avut un dialog de lucru cu Consiliul științific al Institutului central de fizică, cu oameni de stiintă. cercetători și proiectant!, cu cadre didactice din unitățile Centrului National de Fizică-Măgure- le. în continuare, oaspeții au vizitat laboratoare ale Institutului de fizică atomică. Institutului de fizică și Facultății de fizică. Cu acest prilej. în aula Facultății de fizică, acad. prof. V. A. Kirillin a expus conferința „Aspecte ale politicii în domeniul stiintei și tehnologiei în U.R.S.S. și realizări ale stiintei și tehnicii sovietice în domeniul magnetohidrodi- namicii". Prelegerea a fost urmărită cu un viu interes de cei prezenți.(Agerpres)

Cronica zileițări, stabilirea unor contacte mai largi între aceștia, realizarea în comun a unor teme de cercetare de interes reciproc. Sînt prevăzute, de a- semenea. vizite de documentare, organizarea de simpozioane bilaterale, seminarii și conferințe științifice, schimburi de publicații.Președintele Academiei Republicii Socialiste România, Theodor Burghele, și președintele Academiei din Atena. Nicolaos C. Louros. care au semnat documentul, au relevat în a- locuțiunile rostite cu acest prilej că înțelegerile convenite sînt rezultatul bunelor relații existente între cele două prestigioase institufii. Vorbitorii au subliniat interesul oamenilor de știință români și greci de a colabora, cu precădere. în domenii prioritare ale științelor exacte. în probleme de istorie, arheologie, lingvistică. în alte ramuri de cercetare care preocupă lumea contemporană.La festivitate au participat acad. Ion Ursu, președintele Consiliului National pentru Știință și Tehnologie, prof. dr. doc.' Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, acad. Aurel Moga, președintele Academiei de științe medicale. alți oameni de știință.Tn cadrul vizitei pe care o întreprinde în tara noastră, la invitația Academiei Republicii Socialiste România. Nicolaos C. Louros. președintele Academiei din Atena, a fost, joi, oaspete al Institutului de endocrinologie „C. I. Parhon" și al Spitalului clinic Pollzu din Capitală, în aceeași zi, în aula Academiei, remarcabilul om de știință grec a susținut o expunere privind „Responsabilitățile actuale ale științei".
La Centrul european

pentru învățâmintul supe
rior (C.E.P.E.S.), cu sediul la

prezentant! ai organelor de resort. In cadrul celor două zile de dezbateri vor fi prezentate un număr de peste 60 comunicări tehnico-științi- fice. atît din partea specialiștilor proprii ai institutului, cît și a unor colective de cercetători și specialiști din întreprinderile industriale cu care cooperează I.C.P.A.T., a Universității din Brașov, a Institutului politehnic din București etc. ((Nioo- lae Mocanu).

începutul anului și pînă acum dovedesc eficiența măsurilor luate. Volumul desfacerilor cu amănuntul a mărfurilor industriale. alimentare și a celor din alimentația publică a depășit nivelul planificat cu 40,8 milioane lei. Față de aceeași perioadă a anului trecut, volumul de mărfuri vîndute populației înregistrează un spor de 213 milioane Iei. Toate întreprinderile comerciale apartinînd direcției județene și-au îndeplinit și depășit planul la toți indicatorii. Beneficiile planificate pentru perioada respectivă au fost depășite cu 1,6 la sută, iar cheltuielile de circulație a mărfurilor au fost reduse, obținîndu-se o economie în valoare de aproape 3 milioane lei. (Gheorghe Baltă).

în timpul convorbirii s-a subliniat că dezvoltarea unei largi colaborări între academiile din România și Grecia. între oamenii de știință din cele două țări servește intereselor ambelor popoare, bunelor relații de prietenie și colaborare dintre România și Grecia. S-a relevat, totodată, contribuția Pe care oamenii de știință și cultură din cele două țări o pot aduce la instaurarea unui climat de pace, securitate și înțelegere în Balcani și în întreaga lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.
ȘEDINȚA CONSILIULUI 

GENERAL AI A.R.L.U.S.în după-amiaza zilei de ieri a avut loc ședința Consiliului General al A- sociatiei române pentru legături de prietenie cu Uniunea Sovietică.Consiliul General a hotărît convocarea. în ziua de 22 octombrie a.c., a Conferinței pe tară a A.R.L.U.S. Conferința va examina raportul Consiliului General și va stabili sarcinile care revin asociației pentru realizarea în continuare a politicii partidului nostru de dezvoltare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S.. dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S.. dintre poporul român și popoarele sovietice. în spiritul convorbirilor și înțelegerilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Leonid Ilici Brejnev. secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Delegații la conferință vor adopta Statutul Asociației române pentru legături de prietenie cu Uniunea Sovietică si vor alege Consiliul General al A.R.L.U.S.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 25, 
26 și 27 septembrie. în țară : Vreme în 
curs de încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea averse izolate, mai 
ales în cursul după-amiezelor. Vîntul 
va sufla moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, 
izolat mai coborîte în depresiuni, iar 
maximele vor oscila între 15 și 25 
grade, local mai ridicate. Pe alocuri 
se va produce ceață slabă. în București: 
Vreme în încălzire. Cerul Va fi varia
bil, favorabil ploii slabe la începutul 
intervalului. Vînt moderat. Temperatu
ra în creștere ușoară.

București, au luat sfirșit joi lucrările mesei rotunde intitulate„Contribuția învățămîntului superior din Europa la dezvoltarea societăților în transformare".Timp de trei zile, specialiști din țări europene și din Statele Unite ale Americii, precum și reprezentanți ai unor organizații interguvernamen- tale și neguvernamentale au abordat aspecte privind noul rol al învăță- mintului superior în raport cu actualele exigențe ale evoluției societății, orientarea Iui către problemele transdisciplinare și multidiscipli- nare, evoluția raporturilor dintre disciplinele fundamentale și învăță- mîntul specializat, dintre pregătirea teoretică și cea practică. Au fost analizate, de asemenea, noi forme de conlucrare, ce vor facilita o mai bună informare, documentare si cooperare pe temele învățămîntului superior european. Participanții la a- ceastă reuniune internațională au avut convorbiri cu Suzana Gâdea, ministrul educației și învățămîntu- lui, cu cadre universitare din învă- tămîntul românesc, au vizitat Institutul politehnic București.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare comisarului de stat pentru afacerile externe al Republicii Gui- neea-Bissau. Victor Saude Maria, cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.

întrevederi romăno-fin- 
landeze. Intre 20 ?i 23 sePtembri® a.c. au avut loc consultări între ministerele de externe român și finlandez privind evoluția relațiilor bilaterale și unele probleme Internationale de Interes comun. Convorbirile au fost purtate din partea română de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea finlandeză de Matti Tuovi- nen. secretar general al M.A.E. finlandez. Matti Tuovinen a fost primit de ministrul afacerilor externe, George Macovescu.

★Joi după-amiază. George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Nisip Xhafer Kaci. noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Albania în Republica Socialistă România. în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★A sosit la București noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Socialistă România. Richard Balken. în aceeași zi. noul ambasador a fost primit de George Macovescu. ministrul afacerilor externe. în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare lui Edem Kodjo cu ocazia numirii sale în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Togo.
★Ambasadorul Suediei la București, Curt Leijon, a oferit, joi, o recepție cu prilejul încheierii misiunii sale în tara noastră. Au participat Ion Cosma, ministrul turismului. Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de cultură. ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditat! la București, alti membri ai corpului diplomatic.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

Tovarășului ARISTIDES PEREIRA
Secretar general al Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde

Tovarășului LUIS CABRAT
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-BissauAniversarea a trei ani de la proclamarea independenței Republicii Guineea-Bissau îmi oferă plăcutul prilej ca. în numele poporului român, al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România si al meu personal, să vă adresez, stimați tovarăși, dumneavoastră. Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, Consiliului de Stat al țării dumneavoastră un călduros mesaj de solidaritate revoluționară, sincere felicitări și cele mai bune urări de noi succese în munca pe care o desfășurați, iar poporului prieten din Guineea-Bissau — urări de prosperitate și pace pe calea dezvoltării sale economico-sociale independente.îmi amintesc cu multă plăcere de întîlnirile și convorbirile pe care le-am purtat împreună pe pămîntul african și la București și îmi exprim și cu acest prilej convingerea că, actionînd în spiritul documentelor semnate și al înțelegerilor convenite, vom asigura întărirea continuă a relațiilor pe plan politic, economic și cultural dintre România și Guineea-Bissau. vom impulsiona și mai puternic legăturile de solidaritate militantă statornicite între Partidul Comunist Român și P.A.I.G.C.. dezvoltînd, totodată, o mai largă colaborare între țările noastre pe arena internațională, spre binele celor două popoare, în interesul comun al luptei generale împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. pentru instaurarea pe planeta noastră a unei noi ordini politice și economice, care să permită afirmarea nestingheritâ a personalității popoarelor. într-o lume a păcii șicolaborării libere intre națiuni.

Poporul din Republica Guineea- Bissau sărbătorește azi împlinirea a trei ani de la proclamarea independenței naționale. La 24 septembrie 1973. Adunarea Națională Populară. întrunită în localitatea Madina do Boe, în prima sa sesiune, a proclamat Republica Guineea-Bissau. Astfel, după secole de dominație colonială și la capătul a 17 ani de luptă eroică, plină de jertfe, dusă sub conducerea Partidului African al Independentei din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), se împlinea dezideratul fierbinte al acestui popor de a trăi într-o patrie liberă și independentă, de a se dezvolta de sine stătător, pe calea progresului economic și social.în perioada scurtă de la crearea noului stat au fost înfăptuite importante măsuri menite să lichideze greaua moștenire a trecutului colonial. Eforturile susținute pe calea reconstrucției privesc diversificarea și modernizarea agriculturii (ramură în care lucrează 80 la sută din populație), dezvoltarea unui sector industrial propriu, în vederea valorificării resurselor naturale. construirea de căi de comunicație, extinderea învățămîntului, formarea de cadre naționale etc.Statornic atașată cauzei libertății popoarelor. România și-a exprimat încă de la început sprijinul său deplin fată de lupta de eliberare a poporului din Guineea-Bissau. față deP.A.I.G.C., acordîndu-i sprijin politic. diplomatic, moral și material, între P.C.R. și P.A.I.G.C. s-au dezvoltat relații de strînsă prietenie, solidaritate și colaborare, bazate pe egalitate și respect reciproc. O ex-
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Sîmbătă și duminică, la Floreasca
O nouă ediție 

internaționale deEdiția 1976 a campionatelor internaționale de judo ale României începe mîine dimineață (ora 10) în sala Floreasca din Capitală. în prima zi au loc tururile I. II. III și sferturile de finală, iar duminică, tot de la ora 10. semifinalele și finalele. La competiție — ce va reuni judokani între 18 și 20 de ani — vor fi reprezentate următoarele țări : Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Franța, R. D. Germană. R. F. Germania, Olanda, Polonia, Portugalia, Siria și România. Oaspeții sînt așteptați să sosească în cursul zilei de azi. conducătorii și antrenorii echipelor participante urmînd să ia parte seara, de la ora 19,30, la ședința tehnică.în privința participării judokanilor români sînt de făcut cîteva precizări. La competiție vor fi prezenți 28 de sportivi (cite 4—5 la fiecare din cele șase categorii de greutate), selecționați dintr-un număr mareÎN CÎTEVA• întîlnirea de caiac-canoe dintre echipele Steaua București și M.T.K. Voros Meteor Budapesta, desfășurată ieri la Snagov, s-a încheiat cu victoria sportivilor români la scorul general de 176—92 puncte. în proba de canoe simplu 1 000 m. Toma Simio- nov l-a întrecut pe fostul campion mondial T. Wichmann. Reprezentanții clubului Steaua s-au clasat pe locul întii la toate probele pe distanța de 1 000 m. Tamas Wichmann a ciș- tigat cursa de canoe 500 m.• Turneul international de tenis de masă de la Șanhai s-a încheiat cu întrecerile pe echipe. în finala competiției feminine, selecționata R.P. Chineze a întrecut cu scorul de 3—1 reprezentativa Japoniei. Echipa României s-a clasat pe locul 5. La masculin, locul întîi a revenit selecționatei Japoniei, învingătoare cu scorul de 5—3 în finala susținută cu formația R.P. Chineze. Echipa României s-a situat pe locul 6.• Duminică se reia campionatul diviziei A de rugbi : Sportul studențesc — Steaua (ora 10. la baza universitară Tei). Universitatea Timișoara — Grivița roșie. Politehnica Iași — Constructorul Buzău. Farul Constanța — Gloria. Agronomia Cluj- Napoca — Olimpia, Rulmentul Birlad — Rapid, Știința Petroșani — Dinamo.• Compatriotul nostru Daniel Radu s-a evidențiat la turneul international de box pentru juniori ce a avut loc la Slupsk (Polonia) și la care au participat peste 60 de pugiliști din patru țări. Juniorul român s-a clasat primul la categoria semimuscă, fiind, totodată, desemnat de organizatori drept cel mai tehnic boxer al turneului.• Doi pugiliști români au obținut victorii în cadrul „Memorialului Pro- haska", întrecere ce are loc la Praga. Nicolae Șchiopu (categ. semimuscă) l-a întrecut pe maghiarul Zsorzsos, iar Gh. Marinei (categ. cocoș) pe cehoslovacul Mrocek.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

presie a acestor bune relații a constituit-o semnarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și neuitatul conducător Amilcar Cabrai a Comunicatului comun din iunie 1972, care a reprezentat primul act oficial internațional semnat de reprezentanții legitimi ai poporului din Guineea-Bissau. întîlnirile ulterioare ale secretarului general al P.C.R. cu conducătorii P.A.I.G.C., atît la București, cit și pe pămîntul african, documentele semnate, precum și recunoașterea imediată a Republicii Guineea-Bissau și stabilirea cu ea de relații diplomatice au constituit tot atitea dovezi ale solidarității consecvente a poporului român cu lupta poporului Gui- neei-Bissau.în noile condiții, create după intrarea Guineei-Bissau în rîndul statelor independente, raporturile dintre țările noastre au cunoscut o intensificare continuă în toate sectoarele. întîlnirile și convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu delegația P.A.I.G.C.. condusă de Aristides Pereira, secretarul general al partidului, care, la scurt timp dună proclamarea independenței tării, a efectuat o vizită în România, ca și dialogul rodnic de la București, din primăvara acestui an. dintre președintele României socialiste și președintele Consiliului de Stat al Guineei-Bissau. Luis Cabrai. au pus bazele unei colaborări multilaterale și de perspectivă între cele două state, in interesul ambelor popoare, al cauzei generale a progresului și păcii in lume.
V. OROS

a campionatelor 
judo ale Românieide pretendenți (în țară funcționează 148 de secții cu 13 000 de judokani legitimați). Specialiștii federației i-au preferat, firește, pe cei mai in formă la ora actuală — reprezentanți ai cluburilor bucureștene Dinamo (5) și Olimpia (1), din Iași (4), Suceava (3). Miercurea-Ciuc. Făgăraș, Sibiu, Brașov. Pitești și Bor- zești (cite doi). Oradea. Deva și Tir- goviște (cite unul). Cităm cîteva nume dintre judokanii români ce vor lupta la campionatele de la Floreasca : Toma Mihalache (Dinamo) la categ. 80 kg ; Nicolae Constantin (Dinamo) și Szabo Arpad (Miercurea- Ciuc) la categ. 63 kg : Doru Sapta (Școala sportivă Deva) la categ. 70 kg, un tînăr foarte talentat, avind doar 18 ani.Arbitrajul competiției va fi asigurat de un corp de arbitri internaționali, cite unul din fiecare țară oaspete plus doi arbitri români recent calificați U.E.J.RÎNDURI• Formația belgiană F. C. Bruges, adversara fotbaliștilor de la Steaua în „Cupa campionilor europeni", a terminat la egalitate partida de campionat (0—0) cu S. K. Lierse. în clasament, după trei etape. F. C. Bruges se află pe locul doi. la egalitate de puncte (5) cu prima clasată și... cu cea de-a treia. Reamintim că returul meciului Steaua — F. C. Bruges va avea loc miercuri. 29 septembrie, ora 15, pe stadionul Steaua.• în campionatul Diviziei B de fotbal (seria I). echipa C.S.U. Galati a învins ieri cu scorul de 1—0 formația C.S.M. Suceava• La Oslo, selecționata de fotbal a Norvegiei a întrecut cu 3—2 (’—0) echipa Suediei. Rezultatul este considerat surpriză; din 1967. fotbaliștii norvegieni n-au mai ciștigat în fața suedezilor. Alte partide de fotbal in- terțări : la Linz. Austria — Elveția 3—1 (0—0) ; la Copenhaga. Italia — Danemarca 1—0 (1—0).• în clasamentul campionatului mondial (jc Pentatlon modern pentru juniori, după trei probe, echipa României se menține pe locul doi (cu 8 504 p). după U.R.S.S. (8 518 p) și înaintea R. F. Germania (8 394 p), Poloniei (8 370 p). Ungariei (8 368 p) etc. în clasamentul general individual conduce maghiarul Lajos Dobi (3 078 puncte). Primul dintre români : Sorin Crăciuneanu — locul opt. cu 2 940 puncte.• A 56-a ediție a cursei cicliste Paris — Bruxelles s-a încheiat cu victoria italianului Felice Gimondi cronometrat pe 312 km în 7 h 28’. Campionul mondial Freddy Maertens (Belgia) a sosit al patrulea, la 30 de secunde de Gimondi.• în primul tur al „Cupei Davis'* 1976—1977, la Tel Aviv. Israel — Turcia 5—0. în turul următor, israelienii 11 vor întilni în deplasare pe olandezi.
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Conferința generală a A.I.E.A.
România se pronunță pentru asigurarea 
accesului neîngrădit al tuturor statelor la 

cuceririle științei în domeniul utilizării 
în scopuri pașnice a energiei nucleareRIO DE JANEIRO. — (De la corespondentul nostru). Peste 1 200 de delegați, reprezentind mai mult de o sută de țări, intre care și România, precum și diferite organisme internaționale, participă la Conferința generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (A.I.E.A.), ce se desfășoară la Rio de Janeiro. Reprezentantul țării noastre a fost ales, alături de reprezentanții altor state, vicepreședinte al reuniunii.Pe agendă figurează o serie de probleme reflectînd preocuparea tot mai multor țări pentru folosirea e- nergiei atomice in scopul, progresului lor economic. După cum arăta in cuvintarea sa directorul general al A.I.E.A., Sigvard Eklund, „este indispensabil ca energia să fie ieftină pentru ca statele industrializate să-și mențină nivelul atins, iar țările în curs de dezvoltare să-și poată îmbunătăți nivelul de trai". Pornind de la aceste cerințe, reuniunea iși propune să examineze modalitățile de sprijin ale agenției, astfel ca un număr tot mai mare de țări, îndeosebi țări în curs de dezvoltare, să aibă acces sporit la producția energiei electrice pe baze nucleare. Raportul A.I.E.A. pe anul 1975 subliniază că a crescut volumul de comenzi făcute de țările în curs de dezvoltare care doresc să achiziționeze uzine nucleare. Datele atestă, de asemenea, amplificarea cercetărilor nucleare în aceste țări. Este subliniată necesitatea unui sprijin mai activ din partea A.I.E.A., idee reliefată și in mesajul adresat actualei reuniuni de către secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim. Acesta sublinia „necesitatea de a se menține condițiile favorabile pentru dezvoltarea cercetării, producției și utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice, dîndu-se atenția cuvenită securității nucleare și protecției mediului înconjurător".Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale, reprezentantul român, ambasadorul Nicolae Ghenea. a expus poziția tării noastre cu privire la rolul A.I.E.A. în promovarea coo

Poziția P. C. Francez cu privire 
la planul guvernamental de combatere a inflației„Planul de măsuri economice a- doptat de guvern reprezintă o lovitură foarte grea, dată muncitorilor, păturilor cu venituri modeste, cărora li se impune o austeritate agravată", se arată intr-o declarație — publicată în „L’Humanitâ" — a lui Rend Piquet, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al P.C.F. Consecințele unui atare plan sînt previzibile : „o nouă, scădere a puterii de cumpărare a muncitorilor, a consumului popular, deci a activității economice a țării, menținerea și chiar agravarea șomajului și a cauzelor care alimentează inflația în Franța".

Șomajul în rîndul 
„gulerelor albe"

„A devenit un fapt 
obișnuit ca posesorii 
unui doctorat să ac
cepte un post pentru 
care ar fi suficientă 
doar diploma de ab
solvent al unei facul
tăți, ca licentiatii să 
se mulțumească cu o 
slujbă ocupată de re
gulă de un absolvent 
de liceu, sau chiar de 
cineva cu o pregătire 
inferioară și așa mai 
departe, pină la eșa
lonul cel mai de jos. 
Există chiar cazuri de 
diplomat! ai unui in
stitut de invătămint 
superior ce-și ascund 
bagajul de cunoștințe 
pentru a putea obține 
o slujbă pentru care e 
suficientă o pregătire 
mult mai redusă". Constatarea de mai sus, cuprinsă într-unui din documentele Con
gresului mondial asu
pra relațiilor profesio
nale, desfășurat de curînd la Geneva, sub auspiciile Institutului internațional de studii sociale, atrage atenția asupra unui aspect specific al fenomenului șomajului în țările occidentale. Anume, faptul că el afectează intr-o măsură tot mai mare profesiunile intelectuale, despre care se spunea cîndva că sînt mai ferite economic în ce privește securitatea locurilor de muncă în momentele de recesiune. „Posesorul unei diplome universitare nu mai are în mod automat deschisă poarta către un post sigur și bine 

remunerat, cum era cazul în deceniile 50 și 60, perioadă pe care absolvenții de facultate o evocă a- cum nostalgic ca pe o •«virstă de aur- dispărută" — se mai a- răta în materialele reuniunii menționate. Un mare număr de absolvenți de facultate sînt nevoiți să se obișnuiască a trăi în- tr-o stare cronică de folosire necorespunzătoare sau într-o măsură insuficientă a formației și a capacităților lor de muncă. O anchetă efectuată în S.U.A. relevă că în ultimii 15 ani procentajul diplomatilor u- niversitari care au trebuit să accepte slujbe nepotrivite nivelului lor de pregătire s-a ridicat de la 13 la 20 la sută, iar pe ansamblul economiei S.U.A. fiecare al patrulea salariat ocupă o slujbă necorespunzătoare calificării sale.„Tendințe de acest gen există și în alte țări occidentale" — se arată într-un document al organizației internaționale a muncii. Așa. de pildă, ziarul vest-german 
„Frankfurter Allge- 
meine" relevă că „dacă în anul de recesiune 1967 procentajul de salariați care nu prestează muncă manuală (așa-numiții „gulere albe") nu depășea 10 la sută din efectivul. total al șomerilor din R.F.G., în ultimii ani numărul

perării internaționale în domeniul aplicării în scopuri pașnice a energiei atomice. El a relevat în acest sens rezultatele pozitive obținute în ultimii ani, in mod special progresele în utilizarea energiei și tehnicii nucleare în industrie, agricultură, medicină, biologie și hidrologie ; de asemenea, au sporit eforturile făcute de A.I.E.A. în încurajarea și susținerea cercetărilor fundamentale și aplicate în țări în curs de dezvoltare. contribuind astfel la consolidarea potențialului lor științific și tehnic.România, a subliniat vorbitorul, consideră că A.I.E.A. trebuie să țină seama în toate activitățile sale de noile realități politice si economice, pentru a putea să-și asume marile responsabilități încredințate de statele membre ; ea trebuie să devină cu adevărat un centru de schimb de vederi, garantind efectiv tuturor statelor. mari și mici, posesoare și ne- posesoare de arme nucleare, industrializate sau în curs de dezvoltare, accesul neîngrădit la cuceririle științei în domeniul utilizării pașnice a energiei atomice. Pentru aceasta este necesar ca agenția să se angajeze mai ferm, cu toate forțele și resursele sale. în eforturile pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale. să-și sporească contribuția Ia reducerea și eliminarea decalajelor ce separă încă țările avansate de cele în curs de dezvoltare.Referindu-se la prevederile programului de viitor al A.I.E.A., reprezentantul român a arătat că este indispensabil ca agenția să dea o mai mare atenție acordării de asistentă tehnică țărilor membre, în special celor în curs de dezvoltare, în realizarea programelor lor energetice. Este necesar înainte de toate ca energia nucleară să nu mai fie utilizată în scopuri distructive. în producerea și perfecționarea armamentului nuclear. România se Pronunță hotărit pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmării generale, si în primul rind a dezarmării nucleare, astfel încît e- nergia inepuizabilă a atomului să poată fi folosită în folosul progresului întregii umanități.

„în aceste condiții. P.C.F. cheamă pe muncitori, pe salariați. populația muncitoare să dezvolte acțiunile și luptele revendicative, căci numai prin luptă muncitorii pot apăra puterea lor de cumpărare, unealta lor de lucru. protejînd astfel economia tării".„în fapt — scrie «L’Humanite» — deși impune sacrificii muncitorilor și consolidează dominația trusturilor în economie, planul nu va suprima Inflația. deoarece el nu merge la rădăcina răului. Dimpotrivă, prin reducerea consumului, el va relansa șomajul. care a ajuns de pe acum la proporții îngrijorătoare".

lor a crescut într-o proporție alarmantă, atingînd, în mai 1976, cifra de 37,5 la sută".La o primă vedere, s-ar putea aprecia că de această situație este vinovată în principal automatizarea progresivă a. activităților ne-manuale, continua ziarul, dar „or
dinatoarele au făcut 
să dispară mult mai 
puține locuri de mun
că decit se crede in 
general". De fapt, subliniază „Frankfurter Allgemeine". 
„repercusiunile rece
siunii economice sint 
acelea care au redus 
in primul rind posibi
litățile de muncă ale 
«gulerelor albe»".Cît privește,, perspectivele de îmbunătățire a situației categoriilor de salariați cu un grad mai înalt de calificare în diverse țări occidentale, ziarul vest-german ajunge la concluzia că, „în cazul relansării conjuncturii economice în următoarele săptămîni, se' vor umple, în primul rind, bineînțeles, golurile de personal din producție și abia după aceea se va trece la recrutarea de sa- lariați care nu prestează o muncă fizică. Și chiar dacă relansarea economică ar fi deosebit de mare, numeroase «gulere albe» vor rămîne încă pe margine".

Corneliu VLADBonn

Evoluții politice în Spania 
sub presiunea luptei maselor 
pentru democratizarea țăriiEvenimentele intervenite în ultimele zile la Madrid sint apreciate de o serie de agenții de presă și ziare că ar putea să influențeze pozitiv procesul de normalizare a vieții politice. In acest sens, agenția U.P.I. precizează că înlocuirea generalului Fernando de Santiago cu generalul Manuel Gutierrez Mellado, în funcția de prim-vicepremier, însărcinat cu problemele apărării naționale, reprezintă o consecință directă a remanierii guvernamentale e- fectuate în iulie, cînd premierul Arias Navarro a fost înlocuit cu A- dolfo Suarez. Cu acel prilej, jumătate din membrii cabinetului au fost înlocuiți; printre cei care au rămas în posturile lor s-a numărat și generalul Santiago. Recentele sale cuvîntări — scrie U.P.I. — au reflectat vederi deosebit de conservatoare. Agenția citată arată că regele ar fi adoptat hotărîrea de înlocuire după ce a luat cunoștință de opoziția exprimată de mai mulți generali de extremă dreaptă, printre care generalul Santiago, în calitatea sa de purtător de cuvînt militar, față de măsurile întreprinse în ultimul timp.Pe de altă parte, agenția France Presse anunță ca un fapt semnificativ întîlnirea pe care a avut-o la Madrid ministrul spaniol pentru relațiile cu sindicatele, Enrique de la Mata, cu o delegație a organizației basce „Solidaritatea Muncitorilor Basci" (ilegală), condusă de Jose Miguel Leunda, vicepreședinte al sindicatului. în cursul întrevederii, reprezentanții sindicatului și-au reafirmat revendicările lor cu privire la asigurarea libertății politice și sindicale și recunoașterea regimului autonom al Tării Bascilor.In același timp, surse guvernamen-

P. C. Italian lansează 
o campanie pentru 

restructurarea 
economiei țăriiROMA — (De la corespondentul nostru). Intr-un comunicat dat publicității, Secretariatul P.C. Italian a- nunță că va lansa între 1 și 10 octombrie a.c. o mare campanie de mobilizare națională pentru dezbaterea problemelor privind restructurarea economiei Italiei. „Soluționarea gravelor probleme economice și sociale pe care le cunoaște țara și carența de a se ajunge în mod rapid la o schimbare de,fond a orientărilor în domeniul politicii economice — se arată în comunicat — impun inițierea imediată a unei mari campanii politice a oamenilor muncii și a maselor populare". Un prim obiectiv îl reprezintă legea pentru instituirea fondului de restructurare industrială, care ar putea să corespundă așteptărilor numai dacă pentru adoptarea și transpunerea ei în viață se va desfășura o impunătoare mișcare de masă. In acest scop, organizațiile P.C.I. sînt invitate ca în perioada 1—10 octombrie să organizeze manifestări, întîlniri publice, cu participarea oamenilor muncii și a cetățenilor, pentru a cere rapida prezentare în fața parlamentului a acestei legi și. totodată, difuzarea cît mai largă a propunerilor avansate în acest sens de P.C.I.

agențiile de presă transmit:
Consfătuire. Oameni de știln- ță din Cehoslovacia, Bulgaria, Franța, Polonia, România, Ungaria, S.U.A. și U.R.S.S. au examinat, in cadrul unei consfătuiri care a avut loc la Moscova, rezultatele experimentelor comune efectuate pe satelitul biologic sovietic „Cosmos-782", lansat în Cosmos în noiembrie 1975. Au fost relevate utilitatea colaborării internaționale, înaltul nivel al metodei științifice de cercetare, rezultatele obținute, căile de dezvoltare în continuare a cercetărilor și aplicațiilor comune.
Vizită. Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Democrate Populare Laos, condusă de Kaisone Phomvihane, secretar general al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru al guvernului, a sosit, joi, într-o vizită oficială de prietenie la Budapesta, la invitația C.C. al P.M.S.U. și a guvernului R. P. Ungare — transmite agenția M.T.I.
Convorbiri bulgaro-iugo- 

SlOVe. Sofia au început lucrările grupului de lucru mixt privind situația și dezvoltarea continuă a relațiilor bulgaro-iugoslave. anunță a- gențiile B.T.A. și Taniug. Delegația bulgară este condusă de Alexandăr Lilov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar, iar cea iugoslavă de Dobrivoie Vidici, membru al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., și Lazar Moisov. adjunct al secretarului federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia. 

tale au anunțat că guvernul a dat noi instrucțiuni poliției să evite folosirea armelor împotriva demonstranților și greviștilor.
★Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (P.S.M.S.) nu este dispus să „negocieze democrația", dar este gata să discute asupra procesului de realizare a democrației în Spania — a declarat primul secretar al partidului. Felipe Gonzales.La rindul său. Luis Gomes Llo- rente. membru al Comisiei Executive a P.S.M.S., a criticat prevederile proiectului de reforme politice prezentat, recent, de premierul spaniol Adolfo Suarez.
★Numărul acțiunilor greviste crește în Spania ca urmare a apelului lansat de Comisiile muncitorești (sindicatele interzise de guvern). La Coruna. în nordul țării, peste 30 000 de muncitori din industria metalurgică au întrerupt lucrul, cerînd eliberarea a 28 de colegi arestați în cursul unor demonstrații anterioare. La Sebadell, importanta suburbie industrială a Barcelonei, se află, de asemenea, în grevă peste 20 000 de muncitori me- talurgiști.

Poziții în favoarea legali
zării tuturor partidelor, in
clusiv a P.C. din SpaniaSTRASBOURG. Membrii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei — anunță agenția Reuter — au a- doptat o rezoluție în care cer guvernului spaniol să restabilească drepturile sindicale și să legalizeze toate partidele politice, inclusiv partidul comunist. Rezoluția avertizează că persistența vechilor practici constituie un obstacol în calea normalizării vieții politice.
LIBAN

Noul președinte, Elias Sarkis, a depus jurămîntulBEIRUT. După cum anunță agențiile de presă, Elias Sarkis a depus joi la prînz jurămîntul constituțional în. calitate de președinte al Libanului, preluînd astfel oficial mandatul pe o perioadă de șase ani. La ceremonie, care a avut loc la Chtaura, în centrul Libanului, au participat 67 de deputați din cei 97 membri ai Camerei Deputaților. (Numărul minim cerut de Constituție este de 50 de deputați). Au fost absenți de la ceremonie primul ministru Rashid Karame, Kamal Joum- blatt, liderul Blocului Democrat, precum și Raymond Edde, lider al stîn- gii creștine.Preluînd funcția supremă în stat, Elias Sarkis a rostit o alocuțiune, transmisă de postul de radio Am- chit, în care a lansat tuturor libanezilor un apel la unitate. EI și-a exprimat speranța că țara va porni din nou pe calea progresului, re- născînd prin înțelegerea și cooperarea între toți cetățenii. Noul președinte a arătat că, în această etapă delicată, sectorul public și statul vor trebui să joace un rol mai mare în conducerea treburilor națiunii. El s-a referit, de asemenea, la problemele palestinenilor și la prezența forțelor siriene în Liban.

La Bamako s*au desfă?urat festivitățile prilejuite de aniversarea independentei Republicii Mali. La festivități a. participat tovarășul Nicolae Ștefan, membru al Comisiei Centrale le Revizie a C.C. al P.C.R., prim adjunct al ministrului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.
Uniunea Tineretului Viet

namez, Prin unificarea Uniunii Tineretului Muncitor, din nordul țării, și Uniunii Tineretului pentru Eliberarea Vietnamului de Sud, a fost creată în orașul Ho Și Min Uniunea Tineretului Vietnamez, adoptîndu-se totodată statutul acesteia.
Adunarea generală a Fe

derației Mondiale a oame
nilor de Știință ?i’a încheiat lucrările la Londra. Din partea României au participat acad. Nicolae Teo- dorescu și prof. Corneliu Penescu.

Candidatul democrat la 
președinția S.U.A., Jimmy Car- ter. a declarat. într-un interviu acordat ziarului italian „La Republica", că S.U.A. nu mai trebuie să fie „implicate în tipul de acțiuni clandestine care au precedat lovitura de stat din Chile". „Intervențiile de un asemenea gen — a apreciat el — sînt greșite și imorale. In afară de aceasta, mărturiile în legătură cu torturile și acțiunile de asuprire politică ce ne

CONGRESUL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN DANEMARCACOPENHAGA 23 (Agerpres). — La Copenhaga s-a deschis Congresul al XXV-lea al Partidului Comunist din Danemarca.La lucrările congresului participă delegați din partea a peste 20 de partide comuniste și muncitorești. Partidul Comunist Român este reprezentat la lucrările congresului de tovarășul Ludovic Fazekaș. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R.Raportul de activitate al C.C. al P. C. din Danemarca a fost prezentat congresului de președintele partidului, Knud Jespersen.
Vizita delegației U.T.C. 

și U.A.S.C.R.
în Marea BritanieLONDRA 23 (Agerpres). — Vizita delegației U.T.C.—U.A.S.C.R.. condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, membru al Biroului C.C. al U.T.C., în Marea Britanie, a luat _ sfîrșit. Delegația a plecat la Dublin, pentru a efectua o vizită în Republica Irlanda.în timpul vizitei în Marea Britanie care s-a desfășurat la invitația Tinerilor Socialiști ai Partidului Laburist și a Organizației Naționale a Studenților Laburiști, s-au purtat convorbiri cu conducerile acestor organizații, precum și ale Uniunii Naționale a Studenților și Consiliului Tineretului Britanic. Pe parcursul vizitei, delegația U.T.C.— U.A.S.C.R. a avut convorbiri cu Tom Beli, secretar general al Ligii Tineretului Comunist. Delegația s-a întâlnit cu conducători ai organizației de tineret a Partidului Liberal și a realizat un schimb de opinii și informații cu reprezentanți ai mișcării de tineret a Partidului Conservator din Marea Britanie.

(In prealabil, la palatul prezidențial provizoriu de la Zoul Mikael, a avut loc, în cursul dimineții de ieri, ceremonia transferării puterii prezidențiale de către fostul președinte al Libanului, Suleiman Frangieh, președintelui ales, Elias Sarkis. Au asistat foști președinți ai republicii, miniștri și decanul corpului diplomatic).în mesajul pe care Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), l-a adresat noului președinte se subliniază că O.E.P. va ordona o încetare a focului unilaterală pe toate fronturile din Liban, pentru a ajuta la soluționarea crizei din această țară.
Elias Sarkis, cel de-al șaselea pre

ședinte al Libanului, s-a născut In 
1924, în localitatea Chabanyeh. Licen
țiat în drept, a fost numit In 1953 ju
decător la Curtea de Conturi din Bei
rut ; după doi ani a devenit consilier. 
A participat, în 1958, la acțiunea de re
construcție a țării, după șase luni de 
război civil. In 1967 a fost numit guver
natorul Băncii Centrale a Libanului, 
post pe care l-a deținut pînă Ia alege
rea sa ca președinte al republicii, la 8 
mai 1976.

parvin din Chile sînt prea numeroase și prea bine documentate pentru a mai exista vreo îndoială".
Ceremonia funerarăîn me- moria lui Țoi En Ghen, vicepreședinte al R.P.D. Coreene, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Comitetului Popular Central al R.P.D. Coreene, a avut loc, joi, la Phenian. Conducători de partid și de stat și mii de .oameni ai muncii din capitala R.P.D. Coreene au adus un ultim omagiu defunctului.
DomisiO. Premlerul Tallandei, Seni Pramoj. și-a prezentat, joi, demisia. la numai cinci luni de la numirea sa în această funcție în urma cîștigării de către Partidul Democrat a alegerilor generale din aprilie anul curent. Demisia urmează să fie acceptată de șeful statului.

JOHANNESBURG: Noi demonstrații 
împotriva politicii de apartheidPRETORIA. — în continuarea mișcării maselor africane împotriva politicii de apartheid, joi dimineața, în marele oraș sud-african Johannesburg au avut loc, în diferite cartiere, noi demonstrații de protest. Participanții au cerut eliberarea celor arestați și au scandat lozinci antirasiste, afirmîndu-și hotărîrea de a milita ferm pentru recunoașterea drepturilor inalienabile ale populației de culoare, majoritară în Republica Sud-Africană. Și de data

Președintele Algeriei l-a primit 
pe șeful delegației româneALGER 23 (Agerpres). — Houari Boumediene, președintele Consiliului Revoluției și al Consiliului de Miniștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare, a primit pe Ion Pă- țan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, conducătorul delegației române în Comisia mixtă româno-algeriană, care iși desfășoară lucrările la Alger. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, a participat ambasadorul României în Algeria, loan Lăzărescu, și ambasadorul Algeriei în România, Mohamed La- rabi Demaghlatrous.Din partea tovarășului Nicolaa Ceaușescu, secretar general al Parti-

Sesiunea Adunării Generale a O. N. U.
Au fost aleși vicepreședinții Adunării Generale și președinții 

celor șapte comiteteNAȚIUNILE UNITE 23 — (De la corespondentul nostru). In a doua zi a lucrărilor Adunării Generale a O.N.U. au fost desemnați cei 17 vicepreședinți, reprezentind următoarele țări : Anglia, Australia, Ciad,R. P. Chineză, Republica Dominicană, Franța. R.D. Germană, Guineea, Japonia, Nicaragua, Oman. Panama, Sudan, Turcia. Tanzania, U.R.S.S. șiS. U.A.Cele șapte comitete principale ale Adunării Generale, cărora le revine sarcina dezbaterii problemelor politice, economice. sociale, coloniale, bugetare, financiare și juridice înscrise pe agenda sesiunii, și-au ales președinții, după cum urmează : la Comitetul numărul 1 — reprezentantul Poloniei, Henryk Jaroszek ; la Comitetul politic special — Mooki
Conferința UniuniiMADRID 23 (Agerpres). — în capitala Spaniei s-au deschis, joi. lucrările celei de-a LXIII-a Conferințe a Uniunii Interparlamentare, la care participă reprezentanți din 60 de țări, între care și România. Din delegația grupului român fac parte deputății Corneliu Mănescu, președinte, loan Ceterchi și Decebal Urdea.Cuvîntul inaugural a fost rostit de regele Spaniei, Juan Carlos.Pe ordinea de zi a conferinței se află înscrise aspecte privind eforturile de instituire a unei noi ordini economice și politice internaționale, reducerea încordării în relațiile între

Vii proteste după asasinarea 
fostului ministruPartidul Comunist din Chile și-a exprimat. într-o declarație, profunda indignare în legătură cu asasinarea la Washington a lui Orlando Letelier de către agenti fasciști ai juntei lui Pinochet.La Roma a avut loc o conferință de presă a forțelor democratice chiliene, la care a participat și Hortensia Allende, văduva fostului președinte chilian. Participanții la această întrunire au arătat, după cum transmite FRANCE PRESSE, că „Orlando Letelier — fost ministru de externe în guvernul Unității Populare, asasinat zilele trecute la Washington — a fost victima unui atentat pus la cale de poliția secretă chiliană, datorită activității sale, care urmărea

„SOIUZ-2244:
Nava spațială sovietică „Soiuz—22 

avind la bord echipajul format din 
Valeri Bikovski și Vladimir Aksenov, 
și-a încheiat cu succes misiunea, re
venind pe Pămînt ieri, la ora 10,42 
(ora Moscovei), în regiunea stabilită, 
la 150 km de orașul Țelinograd. Așa 
cum menționează agenția T.A.S.S., 
obiectivele zborului au fost îndepli
nite în întregime.

Unul dintre acestea l-a constituit 
luarea de imagini în timpul nopții, 
cu ajutorul unei aparaturi în șase 
game spectrale. A fost astfel în
registrată pe peliculă zona lacului 
Baikal, spre a se cerceta starea fau
nei acestuia, precum și modul in care 
întreprinderile industriale din zonă 
respectă legile privind ocrotirea me
diului înconjurător. O altă experien
ță, denumită „gravitația", a fost con
sacrată modului in care plantele în
colțesc în Cosmos, în condițiile 
în care nu mai există factorii de 
„sus" sau „jos", ca pe Pănțint. „Sînt

„VIKING-244:
Calota polară nordică de pe Marte 

este formată sau cel puțin este a- 
coperită cu o mare cantitate de 
gheață, s-a constatat în urma inves- 
aceasta, forțele polițienești ale regimului rasist au intrat în acțiune cu violență, operînd arestări.

★Odată cu convorbirile avute cu președintele Kenyei, Jomo Kenyatta, în probleme privind situația din sudul continentului african, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, și-a încheiat ieri turneul său într-o serie de țări africane, plecînd din Nairobi spre Londra. 

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, vice- prim-ministrul român a transmis președintelui Houari Boumediene un mesaj de prietenie împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate Și bunăstare poporului algerian.Mulțumind pentru mesaj, președintele Houari Boumediene a evocat cu multă căldură întrevederile prietenești avute în Algeria cu șeful statului român și a rugat pe oaspete să transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu salutul său frățesc și expresia sentimentelor sale de prețuire, urări personale de sănătate și fericire, precum și de progres poporului român.

Molapo (Lesotho) ; la Comitetul pentru problemele economice si financiare — Jaime Valdes Hertzog (Bolivia) ; la Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale — Dietrich von Kyaw (R.F.G.) ; la Comitetul pentru problemele teritoriilor neautonome — Tom Vraalsen (Norvegia) ; la Comitetul pentru problemele administrative și bugetare — Aii Sunni Muntaser (Libia) ; la Comitetul pentru problemele juridice — Estelito Mendoza (Filipine).Potrivit Cartei, președintele sesiunii, cei 17 vicepreședinți ai Adunării Generale și președinții celor șapte comitete formează Comitetul general al „celor 25", care are misiunea de a elabora proiectul final al ordinii de zi a sesiunii și de a-1 supune aprobării plenarei Adunării Generale.
Interparlamentarestate, extinderea cooperării științifice, culturale și in domeniul educației între membrii Uniunii Interparlamentare.în legătură cu problema examinării situației politice din Chile. înscrisă. de asemenea, pe ordinea de zi, secretarul general al Uniunii Interparlamentare. Pio Carto Terenzio, a condamnat acțiunile represive ale autorităților de la Santiago de Chile. El și-a exprimat, totodată, îngrijorarea în legătură cu starea sănătății secretarului general al Partidului Comunist din Chile, LuiS Corvalan.

chilian de externelimitarea vînzărilor de arme către regimul de la Santiago de Chile".Secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, și-a exprimat indignarea în legătură cu actul terorist comis la Washington.Acest asasinat a stîrnit vii reacții și în S.U.A. Senatorul democrat Edward Kennedy, informează agenția PRENSA LATINA, a cerut o investigare completă a atentatului, a- firmînd că, după părerea sa, aceasta constituie o extindere în S.U.A. a „terorismului chilian", ceea ce este un’ fapt inadmisibil.In fata sediului O.N.U. de la New York a avut toc miercuri o demonstrație de protest împotriva acțiunilor criminale ale juntei militare chiliene.
Prețioasă „recoltă cosmică44

foarte interesanți «primii pași în via
tă» ai plantei care iese din sămânță" 
— a declarat Vladimir Aksenov. Este 
vorba de semințe de porumb puse să 
încolțească. In prezent, ele se află in 
laboratoare. S-au făcut, de asemenea, 
experiențe privind posibilitatea de a 
aprecia din Cosmos gradul de umi
ditate al unor importante întinde' 
agricole, de a studia vaste suprafeț 
forestiere, de a determina zonele 
unde se află mari bancuri de pești 
in mări și oceane.

Prețioasa „recoltă" de fotografii șl 
date științifice este menită să aducă 
o nouă și importantă contribuție la 
perfectionarea metodelor de cerce
tare din Cosmos a caracteristicilor 
terestre, in interesul dezvoltării eco
nomiei, al depistării și valorificării 
de noi resurse pentru îmbunătățirea 
vieții oamenilor.

1. DUȚAMoscova- 
Gheață pe Marte

tigațiilor făcute de compartimentul 
orbital al sondei spațiale „Viking 2". 

Descoperirea contrazice teoriile potri
vit cărora calotele polare ale pla
netei ar fi formate din bioxid de 
carbon inghetat. Dimpotrivă, ea pare 
să confirme că pe Marte ar exista 
condițiile necesare pentru anumite 
forme primare de viață, tn acest 
sens, dr. Hugh Kieffer, unul din spe
cialiștii N.A.S.A., afirmă că. potrivit, 
noilor date, calota nordică a planetei 
roșii este alcătuită la suprafață 
din apă înghețată, tn regiunile polare 
— arată el — există mari cantități 
de apă, ceea ce înseamnă că și ca
lota sudică este, de asemenea, din 
gheață. El a spus că nu este exclus 
ca pe Marte să existe și apă în stare 
lichidă, dar la adincimi mari, de 
sute de metri.

• BARAJE DE CAU
CIUC. Uzina de piese tehnice din cauciuc din orașul Ufa (R.S.S.A. Bașkiră) a început să producă.,, baraje din cauciuc in formă de membrană. * Lucrate pe un suport de țesătură specială. aceste baraje elastice pot rezista unor presiuni de 40 tone pe metru pătrat. Ele pot fi instalate cu ușurință în numai cîteva ore. stăvilind apele unui rîu cu debit considerabil.

• DE CE SE EXTIN
DE DEȘERTUL? Modificările climatice semnalate în ultimele decenii au dus la extinderea deșerturilor. în 50 de ani — scrie revista „Science et vie" — Sahara s-a extins spre sud cu 350 000 kmp. Potrivit 

unui studiu al Națiunilor Unite, 6,7 la sută din deșerturile actuale, adică aproximativ 13 milioane kmp, se datorează defrișărilor. eroziunii solului, culturilor succesive inadecvate, pășunatului nerațional. In fiecare an. Sahara se extinde cu 100 000 ha. ceea ce înseamnă că, Hacă nu se întreprind măsuri energice, pînă la sfîrșitul secolului ea va crește cu 20 la sută, ceea ce reprezintă o treime din suprafața cultivabilă a Africii.
• LACURILE SI CAS

CADELE ADÎNCURILOR. Trei uriașe peșteri, cu lacuri și cascade, au fost descoperite de un grup de speologi în masivul Hagengebirge de Ia granița dintre R.F.G. și Austria. Cei 60 de membri ai, expediției au studiat 

cu prioritate calitatea apei, a- jungînd la, concluzia că ea este potabilă, constituind o importantă rezervă pentru alimentarea regiunii. CindVa aceste spații subterane au fost locuite. Pe pereții peșterilor s-au păstrat desene reprezentind scene de vinătoare din perioada de la inceputul glaciațiilor ; exploratorii au dat, de asemenea, de resturile unor vetre preistorice.
• „FILIERA" DIN 

AMSTERDAM. Autoritățile olandeze sînt alarmate de continua creștere a traficului de stupefiante în acest oraș. Anul trecut au fost confiscate 60 kg de heroină (față de 50 grame în 1971). Se pare că, după depistarea și anihilarea „filierei franceze". Amsterdamul a de
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venit capitala comerțului de heroină „cu ridicata". Distrugătoa- rea substanță, produsă în O- rient, ajunge în Europa occidentală pe calea aerului ; debarcată pe aeroporturile unor mari orașe, ea este îndreptată spre Amsterdam cu automobilul și trenul. O brigadă specială îi vînează pe contrabandiști, fără a fi ajuns însă la centrul lor organizator.
• COMA A FOST 

ÎNVINSĂ. O fetiță japoneză în virstă de 11 ani și-a revenit, după o comă care a durat trei ani. Cu o fractură a craniului 

și o leziune pe creier, în urma unui accident de circulație, Sachiko Iwadate a fost dusă în septembrie 1973 la spital în stare de comă profundă. După șase luni de tratament, medicii au hotărît să-i aplice electro- șocuri, datorită cărora, în cele din urmă, copilul a început să-și miște brațele, să se exprime prin gesturi și apoi să revină treptat la viața conștientă. Acum, Sachiko Iwadate merge din nou la școală.
• ACCIDENTELE RU

TIERE ÎN REGRES. Din cauza accidentelor de automo

bil, în primele opt luni ale a- nului în Austria au murit 1 162 de persoane, iar circa 40 000 au fost rănite, ceea ce înseamnă o reducere cu 15 la sută a numărului victimelor accidentelor rutiere față de aceeași perioadă a anului trecut. Această reducere. apreciază specialiștii, se explică prin obligativitatea folosirii centurilor de siguranță, măsură ce a fost introdusă la începutul acestui an.
• ZAMBILA DEPO- 

LUANTĂ. Zambila de apă, care în ultimii ani a invadat rîurile tropicale, poate fi folositoare omului — apreciază bio- chimistul american B. Wolverton. In primul rînd pentru că planta epurează apele poluate 

atît de deșeuri biologice, cît și chimice. S-a calculat că o treime de hectar de zambile de apă poate ajuta la depoluarea a 2 223 tone de apă — scrie agenția France Presse, care transmite știrea. Tratamentul chimic obișnuit al aceleiași cantități de apă ar costa 230 000 franci francezi. Totodată, zambila de apă are calitatea de „filtru" al metalelor grele ca mercurul, cad- miul, plumbul, nichelul. Aceasta i-a determinat pe specialiști să încerce cu ajutorul ei extragerea aurului dintr-o mină a- bandohată din Colorado.
• „DEPLASĂRILE 

CELȚILOR". In cadrul unui colocviu internațional privind deplasările triburilor celtice în 

secolul al V-lea I.e.n.. care s-a desfășurat la Nisa, un specialist în această problemă istorică, Paul-Marie Duval (Franța), a apreciat că, deși există un material documentar destul de bogat despre celți, se știu prea puține lucruri precise despre a- cești migratori, a căror deplasare pe continent a influențat desfășurarea evenimentelor istorice europene în secolul V. Numeroase relicve descoperite în monumente funerare, mai ales arme, vase de cult si unele monede, dovedesc că au fost produse în diverse tocuri, aflate la mari distante între ele. Acest fapt adaugă noi date cu privire la perimetrul întins în care și-au manifestat prezenta celtii.
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