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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
5 ’

a primit pe ministrul comerțului
al Republicii FilipinePreședintele Republicii JSo- ciâliste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, joi dimineața, pe ministrul comerțului al Republicii Filipine. Tro- adio Quiazon, care întreprinde, în fruntea unei delegații economice guvernamentale, o vizită în țara noastră.La întrevedere a participat tovarășul Ion Pățan. viceprim-mi- nisțru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Au luat parte, de asemenea, Pamfilio Domingo, președintele Băncii Naționale din Filipine, și Leticia Ramos Shahani, ambasadorul Republicii Filipine București.Ministrul filipinez a arătat li revine deosebita plăcere onoare de a adresa președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea președintelui Republicii Filipine. Ferdinand Marcos, un salut prietenesc, iar poporului român urări de noi succese în activitatea consacrată propășirii patriei.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să

Iacă Și

transmită, din partea sa. președintelui Ferdinand Marcos un mesaj prietenesc, urări de sănătate, și fericire personală, de pace și prosperitate poporului filipinez.Șeful statului român a avut, apo„ un schimb cordial de vederi cu oaspetele, în cursul căruia s-a relevat cu satisfacție faptul că relațiile dintre România și Republica Filipine cunosc o dezvoltare rodnică și multila- ' terală, avînd la bază măsurile importante stabilite de președinții celor două țări, cu prilejul întilnirilor și convorbirilor oficiale avute. în primăvara acestui an, la Manila.Președintele Nicolae Ceaușescu . și ministrul Troadio Quiazon au examinat, îndeaproape, aspecte ; ale raporturilor de colaborare și cooperare economică româno-fi- ' lipineze, subliniindu-se că există condiții favorabile, oferite de economiile in plin progres ale celor două țări, pentru creșterea volumului schimburilor comerciale și extinderea cooperării în sfera producției materiale. A

fost exprimată dorința comună de a se valorifica cît mai deplin posibilitățile existente pentru concretizarea acordurilor semnate intre România și Filipine. în vederea promovării unei colaborări fructuoase în industrie, a- gricultură și in alte sectoare e- conomice de interes reciproc.în timpul întrevederii, s-a exprimat convingerea că amplificarea și aprofundarea acestor relații de colaborare contribuie atit la accelerarea progresului economic si social al celor două țări, cit și la eforturile în direcția instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale. bazată pe justiție și deplină egalitate in drepturi, o ordine oare să asigure fiecărui stat posibilitatea dezvoltării sale e- conomice independente, suveranitatea și controlul asupra resurselor sale naturale, participarea nestingherită la cooperarea internațională și accesul la realizările științei și tehnologiei moderne.întrevederea a decurs !ntr-o ambianță cordială, prietenească.
BJn imperativ I

al acestor
CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena . Ceaușescu au primit, joi după- amiază, un grup de personalități științifice de peste hotare participante la lucrările celei- de-a IlI-a Conferințe generale a Societății europene de fizică, care se desfășoară la București.La întrevedere au participat tovărășii Manea Mănescu, Paul Niculescu. Gheorghc Oprea. Ion Ursu, acad. Șerban Țițeiea, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, dr. Emilian Rodean. vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, dr. Valentin Ceaușescu, secretar științific al Comitetului internațional de organizare a celei de-a IlI-a Conferințe generale a Societății europene de fizică.In numele oaspeților, prof. B. G. H. Casimir, președintele în exercițiu al Societății europene de fizică, președintele Societății olandeze de fizică, a exprimat cele mai profunde mulțumiri președintelui Nicolae Ceaușescu și poporului român pentru primirea și ospitalitatea de care se la această nalâ.în. mod— aș .dori să vă mulțumesc pentru mesajul pe care l-ați adresat conferinței și care, pentru noi, a reprezentat o mare încurajare. în special, a reprezentat pentru noi o mare încurajare faptul că am constatat atenția și prețuirea pe care dumneavoastră le acordați activității oamenilor de știință în general și fizicienilor în particular în construirea societății viitorului. Ne dăm seama că eforturile noastre pot fi eficiente numai în măsura în care aceasta este opinia și intenția celor care conduc destinele țărilor.V-ați referit în mesajul dumneavoastră și la recentele acorduri de la Helsinki și am ajuns la concluzia că societatea noastră de fizică, prin modalitățile sale modeste, poate contribui
(Continuare în pag. a IlI-a)

bucură participant» reuniune internațio-deosebit — a spus el
Cuvîntul

Domnule președinte al Societății europene de fizică,Domnilor,Tovarăși,Aș dori, încă o dată, să exprim satisfacția mea, a guvernului și poporului român pentru desfășurarea în România a Conferinței generale a fizicienilor europeni, cu participarea și a unor fizicieni de peste mări Și oceane. Ne-a produs o deosebită plăcere să găzduim în România această conferință Ia care iau parte savanți de renume din domeniul fizicii, să ascultăm astăzi pe cîțiva dintre acești eminenți savanti, reprezentanți din diferite țări.

Folosirea judicioasă
a tuturor forțelor satului!

tovarășului Nicolae Ceausescu
3 JIntr-adevăr, conferința neavoastră a dezbătut o mă care preocupă astăzi ga omenire, atît țările cele mai mari, cit și cele mai mici : problema surselor de energie, care este esențială pentru dezvoltarea societății omenești, pentru bunăstarea, libertatea și independența popoarelor. Așteptăm cu mult interes concluziile conferinței dumneavoastră, care — poate — vor da anumite soluții guvernelor, oamenilor politici, pentru a rezolva această problemă deosebit de importantă.Mi-ar fi greu însă să-mi însușesc una din părerile care s-au exprimat aici, aceea că, în momentul de fată, șliinta poate face

dum- problc- intrea- puțin pentru solUHonarea problemei energetice. După părerea mea, cred că tocmai in actualele împrejurări și tocmai fizicienii au un rol foarte important si pot face foarte mult pentru solutionarea problemelor complexe ale energiei. îmi este cu atît mai greu să-mi însușesc această părere cu cit ar însemna să renunț la pretențiile pe care guvernul nostru le-a pus in lața fizicienilor români — și știu că și guvernele țărilor dumneavoastră le pun în fata dumneavoastră — de a găsi cit mai rapid soluții problemelor energetice.România, ca țară socialistă, face eforturi mari pentru dtz-

voltarca sa. Alocăm din venitul național 33 Ia sută pentru dezvoltare — iar, in cadrui programelor noastre de dezvoltare, energia ocupă un loc important. Ți- nind seama că resursele ce Ie avem — care, intr-adevăr, au fost cindva bogate — au fost secătuite de-a lungul celor peste 100 de ani de exploatare a lor. acum trebuie să căutăm noi surse de energie.V-ati referit, domnule președinte al Societății europene de fizică, și la o problemă așa-zis umanitară. Fără nici o îndoială că societatea socialistă pe care noi o edificăm in România acor-
(Continuare In pag. a IlI-a)

Tinerii întimpinâ Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a X-a a UAS.C.R.

ÎNTREPRINDEREA „TRACTORUL" BRAȘOV

Angajamentul colectivului— 
un indemn la acțiune și
inițiativă pentru fiecare tînărColectivul întreprinderii „Trac- torul" din Brașov aniversează anul acesta 50 de ani de existență. O jumătate de veac, timp în care generații întregi au crescut și s-au format la școala înaltelor tradiții muncitorești, dăruindu-se cu pasiune acestei nobile vocații de constructori de mașini. Desigur, începuturile activității sale, păstrate încă în amintirea veteranilor, nu este lipsită de interes dar adevărata istorie a „Tractorului" a început cu mult mai tirziu.26 decembrie 1946. Atunci, în acea iarnă geroasă s-a născut primul tractor românesc IAR 22. Producția realizată cu un an mai tirziu : 270 de tractoare. Au urmat ani de eforturi, de permanente căutări — ani ai unei ireversibile consacrări. Tractorul românesc s-a impus tot mai mult prin înaltele sale performanțe, recunoscute prin cele două medalii de aur cîștigate în confruntările internaționale — 1965 la Leipzig și 1974 la Mar- kleberg — prin solicitările tot mai numeroase din partea a peste 80 de țări ale lumii. Distins cu Ordinul Muncii clasa I în 1959, colectivul întreprinderii se mîndrește astăzi cu o producție de 50 000 de tractoare produse în 25 de tipuri și aproape 200 de variante constructive.

BĂTĂLIA PENTRU ÎNCĂ 400 
DE TRACTOAREAnul 1975 găsește acest harnic colectiv mai hotărit ca oricînd să întregească bilanțul realizărilor de pînă acum cu noi și prestigioase succese. Planul pe primele 8 luni a fost îndeplinit și depășit la toți indicatorii. S-au realizat suplimentar 150 de tractoare, dind garanția că angajamentul întreprinderii de a fa

brica pînă la sfîrșitul anului 400 de tractoare în plus va fi îndeplinit întocmai. Sint succese la care alături de întregul colectiv al întreprinderii, cei peste 5 500 de uteciști ai uzinei își aduc o prețioasă și substanțială contribuție.
Secția de montaj, linia trac

toarelor de 45 CP. La fiecare 6 minute de pe banda de montaj coboară un nou tractor. Un ritm susținut, respectat întocmai cu precizie, fără nici o abatere de cei peste 100 de tineri cîți numără organizația U.T.C. de aici.

„Acum, luna aceasta, lucrăm pentru export, întreaga producție livrindu-se în Iugoslavia, Iran, Olanda. Zambia, Italia — .ne spune lăcătușul montator Dumitru Conț. La apelul conducerii întreprinderii, am hotărit ca prin eforturi sporite să realizăm zilnic 80 de tractoare, față de 55 cite erau prevăzute". Dar, de fapt, contribuția tineri-
DUMITRU CONSTANTIN

(Continuare în pag. a ll-a)

OMUL AȘA CUM 
ÎL RECOMANDĂ MUNCA LUI

Șeful echipei de 
tineret, Ion Bus- 
tea, de la între
prinderea „Trac
torul" din Bra

șov
Foto :

O. PLECAN

Lucrările agricole se intensifică de la zi la zi. In peisajul muncii pe ogoare, principalele forte sint concentrate acum la recoltat, transportat și depozitat recolta ; în același timp în unitățile agricole se fac pregătiri intense pentru apropiata campanie de însâmințări a cerealelor păioase. O succintă trecere în rbvistă a principalelor reali- . zări indică recoltarea florii-soa- relui de pe circa 71 la sută din suprafața cultivată, lucrare care se apropie de final în județele Mehedinți, Prahova. Brăila, Buzău. Ilfov; culesul a peste 230 000 ha cu porumb în cele 25 județe care au declanșat această lucrare și a peste 22 000 ha cu sfeclă de zahăr. Pentru perioada imediat următoare, prin sporuri calitative în organizarea muncii, printr-o mai bună folosire a forței de muncă, bătălia pentru recolte trebuie să cunoască'o și mai puternică intensificare, această direcție se impun prioritate :• încheierea în citeva zile

foarte mici, iar în Alba. Argeș. Brăila etc., un total de 55 000 tone sămînță au fost respinse la probele de laborator, datorită gradului mare de impurificare sau a procentului de germinație scăzut.Aplicarea în viață a măsurilor stabilite de Comitetul Politic

Executiv al C.C. al P.C.R. au determinat un evident salt calitativ în. organizarea muncii pe ogoare, printr-o participare masivă și energică a tuturor forțe-
ȘT. DORGOȘAN

(Continuare în pag. a Il-a)

In cua recoltatului la floarea-soarelui ;• impulsionarea muncii în lanurile de porumb, mai ales pe solele unde hibrizii timpurii au ajuns la maturitate, prin organizarea de zile record la recoltat și eliberatul coceni ;• respectarea sfecla de zahăr capacitatea fabricilor de prelucrare, pentru ca rădăcinile diz- locate să nu rămînă în cîmp mai mult de 24 de ore.O atenție deosebită se va acorda pregătirilor pentru semănat a cerealelor păioase. avînd în vedere că județe ca Harghita, Bistrița-Năsăud, Suceava. Maramureș, Cluj, Sălaj, unde această activitate va începe mai devreme, arăturile și pregătirea tere- tului s-au făcut în proporții

terenurilorgraficelor în corelație
dela cu

„Construind,
sint și constructorul 
propriei mele vieți“

LUPTĂ
DÎRZĂ

PENTRU
TITLU

La Costinești continuă
întrecerile finale

ale competiției de tenis

„CUPA SClNTEII 
TINERETULUI"

(relatările trimisului nostru 
în pagina a 3-a)

DATORIA DE ONOARE
A PIONIERIEI

Cele două biografii pe care le vom înfățișa în cele ce urmează 
sînt, din multe puncte de vedere, asemănătoare. Ambii tineri lu
crează în același oraș - Galați, pe același șantier — cel al 
întreprinderii de construcții-montaje siderurgice. Biografii limpezi, 
clădite lucid, treaptă cu treaptă, care aparțin unei întregi gene
rații. Unei generații care este conștientă de condițiile deosebite 
de viață și muncă de care beneficiază, dar și de propriile-i da
torii. Unei generații care știe pentru ce muncește și ce are de 
făcut și este hotărîtă să-și onoreze cu pricepere datoriile.Urcam pe o scară mlădioasă, de oțel, cu treptele „late" cît degetul. La fiecare nivel, în Ioc de o podea solidă întilneam doar un grătar fragil de șipci. Cînd îndrăzneam să arunc privirea în jos, zăream, printre ochiurile de lemn, „grătarele" pe care le escaladasem succe-

siv, înghițindu-se unul pe altul,' ca intr-un joc de cuburi. Iar a- colo, sus, pe schela mirosind a brad încă verde, mi s-a deschis o priveliște unică. Prlnțre faguri de ceramică, meșteri cu șorțuri de piele fasonau cu migală forme ciudate. Era o liniște adîncă, de lucru zorit și concentrat, în-

treruptă cînd și cînd de bufniturile înfundate ale ciocanelor de cauciuc, cu care cite o cărămidă rebelă era împinsă în peretele neted ca sticla.Aici, la locul său de muncă, pe care nu-1 părăsea cite 10—14 ore in șir, trebuia să-l întîlnesc pe „cel mai bun zidar șamotor" din județul Galați.N-are vorba domoală a unui meșter cu experiență. Dar cu asemenea surprize m-am obișnuit de mult 1 Primul între zidarii din marea și puternica fa-
MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare in pag. a Ll-a)

— Dorim, tovarășe președinte, să înfățișăm tineretului activitatea purtătorilor cravatei roșii cu tricolor în intimpinarca celei de-a IV-a Conferințe a Organizației pionierilor.— Genericul acestei veri ROICA ’75", este prin el condensează resc la chemarea adresată întregului popor — deci și lor — de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a munci cu abnegație patriotică pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor și in campania a- gricolă de recoltare. Ziarul dumneavoastră a reflectat acțiuni ale pionierilor, cifre bilanțiere lăudabile care exprimau sintetic spiritul de muncă și dătuire al copiilor. Alte acțiuni și cifre relevă densitatea bucuriilor vacanței, latura profund educativă

Interviul nostru

,.E- găsit de pionieri, însuși relevant : răspunsul plonie-
cu VIRGILIU RADULIAN,

președinte
al Consiliului național

al Organizației pionierilor

și recreativă a acestora. „Marșul victoriei", „Asaltul Carpați- lcr", expedițiile „Cutezătorii" se impun ca acțiuni dominante ale pionieriei, avînd repercusiuni e- ducative de durată în viața copiilor. în faza de masă „Marșul victoriei" a cuprins 1 500 000 de copii. Faza republicană a marșului a avut ca Vrancea — memorie a mân pentru r.ală,
puncte de întilnire cu locurile sale — luptei poporului ro- independență națio- Păuliș — cu mărturiile

pregnante ale luptei împotriva fascismului. Lotrul — oglindind prezentul socialist, consti- tuindu-se, astfel, ca o unitate de semnificații i'ntr-o singură acțiune. „Asaltul Carpaților" — cu o cuprindere de 35 000 de pionieri, se definește prin exercițiul de că- lire morală și fizică. Copiii au fost puși în situația să biruie greutăți, să se descurce în condiții dificile, să ia decizii, să se gospodărească, să se ajute ca e- chipă. Pionierii au marcat zeci de trasee, inițiați fiind in tehnica marcajului.— Ne puteți vorbi despre răsunetul forumului în viața pionierilor, cunoscind că el propus să imprime un dinamism întregii activi-și-a nou
LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a ll-a)

—— ........... .Dintre toate zidirile ce-și înaltă fruntea în lumina rotitoare a soarelui, de-a dreptul miraculoasă este zidirea cărții. Zidire cu turnuri de lapte înstelat, din vîrful cărora se văd nesfîrșirile cerului și ale pămintului. Nesfîrșirile gindului și ale sufletului omenesc. Meșterul și-a îngropat trupul in pulberea literelor și a plecat. Noi ne lipim urechea de muchia zidului și-i ascultăm bătăile i- nimii. Și inima geme. Și inima se bucură. Și inima cintă. După cum bat nourii și ploile timpului în ferestrele iluminate de dor. Pentru că o carte din dor se zidește. Din dorul de a spune cuiva ceva. Fie că este jale. Fie că este bucurie. Fie că este dragoste. Fie că este mihnire. Există o
ZIDIREA
de PETRE GHELMEZ

clipă anume, cînd sufletul devine fragil ca o lacrimă de rouă aprinsă în vîrful acelei minuscule săbii a firului de iarbă. Atunci și o boare de vînt e prea mult. Pentru că pămintul întreg și stelele, și luna, și viata, și moartea stau în mărgăritarul acela de rouă pe care numai reținerea respirației noastre și a bătăilor inimii îl fac să nu piară. Dar cit putem să nu respirăm " Dar cit timp putem spune inimii să nu bată ? In acea clipă supremă putem vedea totul. Putem asculta totul. Putem spune totul. In acea clipă trebuie să spunem totul. O carte, un poem, un vers — înseamnă o spunere. O mărturie înaltă, dureroasă și luminoasă despre tine și despre lume. Se zice că in acele zidiri de piatră. din inima pămintului. numite stalactite, speologii pot citi chipul vremii, așa cum a fost ea, in urmă cu secole și milenii întregi. In zidirile cărții trebuie să putem descifra chipul oamenilor, sufletul lor și al epocii lor. Pentru că in aceste zidiri se află însuși omul, marele meșter ce a vrut să ne spună ceva. Cit singe a dăruit el pentru aceasta, cită aspră sudoare i-a trebuit pentru a ridica turnurile, cum le-a sprijinit el pe însăși ființa sa, acestea toate, în fond, nici nu mai interesează. Esențial este că zidirea cărții e vie. Puneți urechea pe lespezile filelor ei și ascultați : Zidurile respiră. De dincolo de timp șli peste timp. Adică întotdea-, una cu noi. Cu noi cei intoty deauna prezenți. E miracolul! zidirilor veșnice. Spre turmș- rile lor să privim cu sfială 1
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Căminele pentru tineret

ÎNCADRATE ÎN GRAFIC,
DAR NU ÎN REALITATE

A

în anul 1975, căminelor muncitorești pentru tinerii nefamiliști din județul Suceava urmează, conform planului, să 11 se adauge încă 16. cu o capacitate totală de 2 043 locuri. Pînă in prezent, din acestea sint date în folosință 3. Ni se spune că ar fi 5, ni se și explică în detalii care. și. în cele din urmă, constatăm că celelalte două sînt de fapt restanțe de anul trecut ! E drept, peste eîteva zile va mai fi dat în folosință încă un cămin, cu o capacitate de 140 locuri, pentru tinerele de la filatura din Cimpulung Moldovenesc. „Ne-am încadrat în grafic, sint gata absolut toate căminele planificate a fi date in folosință pînă in prezent", ne-au spus tovarășii de la comitetul județean al U.T.C. Dar, respectivele, cămine sînt doar trei, Mai urmează douăsprezecein curînd patru.să fie terminate ______ „_______(in numai 3 luni !) predarea lor la cheie fiind împinsă de la început mult prea spre finele a- nului. O părte din ele sînt în întîrziere față de graficul de e- xecuție. Există temerea că în u- nele cămine tinerii nu Vor putea intra decît în 1976.La sfințitul acestei luni, căminul cu 300 locuri pentru tinerii nefamiliști de la întreprinderea mecanică Suceava ar trebui să fie gata. Este însă și el in in- tîrziere față de grafic, cu mai bine de trei luni. După ce, prin „grija" beneficiarului și a autorităților locale, s-a tărăgănat ne- permis de mult stabilirea amplasamentului, a mai fost amînată și începerea lucrărilor, întreprinderea județeană de construcții montaj neasigurînd toată forța de muncă Calificată, deși semnase în acest sens un contract ferm. Nerăbdători, viitorii locatari și-au ales încă de pe acum un comitet de cămin și, zilnic, se află alături de constructori, încercînd să recupereze ce se mai poate recupera. Tot cu 3 luni se află in întîrziere față de grafic și căminul pentru tinerii de la Exploatarea minieră ’ — - —*aceasta, altele : parcurs interminabil __ _________ _____Combinatul minier Suceava, cu sediul la Gura Humorului și Centrala minieră din Baia Mare, in vederea aprobării documentației re-refăcutef și a deschiderii finanțării.Întîrzieri mari, care după o- pihiiie notate âici fac aproape imposibilă darea în folosință la termen a unor cămine, se înregistrează și pe alte șantiere, intre care cele de la întreprinderea județeană de gospodărie Comunală și lOcativă, Filatura din Gură Humorului și I.C.R.U.P.S. Vatra Dornei. (O precizare : căminul I.C.R.U.P.S. a fost inceput în 1973!) I.J.G.C.L. Suceava are constructor propriu, județul are, de asemenea, un centru propriu de proiectări și, tocmai de aceea, ni se pare

Leșu Ursului. De data cauzele sînt cu totul modificările aduse pe proiectului și schimbul de adrese între

DATORIA DE ONOARE A PIONIEREI
(Urmare din pag. I) tăți desfășurate în organizația comunistă a copiilor ?— Cei 600 de participanți au reușit să ducă ecoul forumului în localitățile unde învață, să facă cunoscut spiritul acestuia în rindul colegilor. Cel de-al IV-lea forum a avut caracteristici aparte : a fost cel mai lucrativ for din cele desfășurate pină acum. Cadrul muncitoresc ăl Reșiței, Întilnirea cu oțelarii și-au pus pecetea asupra lucrărilor forumului. Impărțiți în zeci de colective, piohierii și-au dovedit capacitatea de acțiune, forța organizatorică, fantezia inițiativei, spiritul de muncă și colaborare. Conferința națională găsește în dezbaterile fatumului puncte de reper analitice, sinteze, eXpfefierfte, zeci de propuneri. Este o dovadă că pionierii au receptat îndemnul tovarășului Nicolae Ceaușescu de n prelua îndatoriri de seamă în propria organizație, participind ei înșiși la lărgirea democrației pionierești.Reușitele forumului Sînt numeroase, dar cea esențială consideră a fi inițiativa de a elabora codul de norme al pionierului, pe fondul analizei pe care au întreprins-o delegații privind contribuția organizației revoluționare a copiilor în procesul e- ducării prin muncă pentru muncă.— Ar fi interesant să vă referiți mai pe larg la acest cod.— Codul etic al pionierului, care intră în vigoare în prima zi de școală. în cinstea Conferinței, își află izvorul în principiile vieții și muncii comuniștilor adoptate la cel de-al XI- lea Congres al partidului. Copiii, ajutați de cei care i-au îndrumat la forum, au înmănuncheat în codul lor norme și reguli morale pe care secretarul general al partidului i-a îndemnai să le splice în viață pentru a trăi de la vîrsta pionieriei, în chip revoluționar, comunist. Expresivitatea ideilor din codul pionierului — adevărate maxime pentru vîrsta copilăriei — reprezintă o chemare la iubire de țară, de partid, la slujirea de; votată a poporului, lâ muncă ți învățătură, de participare activă in viața școlii, a familiei, la o atitudine participativă înviata organizației lor, la o înaltă moralitate în atitudinea față de sine și colegi, față de cei din jur.La Conferință vor avea satisfacția să raporteze un bilanț de izbînzi la învățătură în anul școlar care a trecut : 7 000 de unități pionierești au încheiat anul școlar cu tot efectivul lor în si-

și ea se aflăcăcel puțin ciudat printre intîrziați. Cerem explicații și „ciudățenia" își arată cauzele : s-a tărăgănat pînă și aici amplasarea viitorului cămin, apoi cuiva i-a venit ideea să modifice proiectul, de la 150 locuri la 140, fără a se măi ține seama de faptul că numeroși tineri care așteaptă să li se deschidă ușile căminului locuiesc încă la gazdă sau fac o navetă obositoare. Modificări de ultimă oră a adus proiectului de execuție, încâlcind legea, și I.C.R.U.P.S. Vatra Dornei, care, peste noapte, a găsit de cuviință să mai ridice încă un etaj, aceasta necesitind însă o însemnată suplimentare a investițiilor.— Problemele cele mâi grele ni le provoacă lucrările de la căminele ce se Construiesc în regie proprie, spune tovarășul Petru Muraru. președintele consiliului tineret muncitoresc din comitetul județean al U.T.C. Precizez că este vorba de cămi-
SUCEA VAnele acelor întreprinderi care, neavind în personalul lor și constructori, s-au încumetat totuși să hotărască ridicarea căminelor in acest mod. fără a mai ține seamă de realități. Oricîtă muncă patriotică ar presta tinerii, ei nu pot suplini în întregime munca calificată. Alte greutăți. întîrzieri în execuția lucrărilor mai apar ți datorită a- provizionării nu o dată defectuoase cu materiale de construcție, inclusiv cu nisip, aflat in mari cantități în județ, ca ți datorită modului in care se stabilesc anumite priorități în construcții. Construcția căminelor pentru muncitorii nefamiliști ar trebui să fie unâ dintre problemele prioritare. La noi nu se intimplă întotdeauna așa. De e- xemplu, se dă mai putină atenție unui cămin, debit unei cabane turistice, cum s-a și întîm- plat nu de mult. Cred că planificând mai atent necesarul de forță de muncă, gospodărind mai judicios posibilitățile șantierelor de construcții*  privind cu responsabilitate și construcțiile pentru tineret, asemenea situații ar putea fi evitate.Tovarășii de la comitetul județean al U.T.C. au ținut să ne mai vorbească despre modul în care își înțeleg responsabilitățile unii constructori. Am aflat astfel că au existat situații cînd materialele folosite pentru unele cămine au fost cu totul necorespunzătoare. De pildă, la căminul Filaturii de bumbac din Cimpulung Moldovenesc, tîmplăria confecționată de întreprinderea de industrie locală a trebuit să fie înlocuită, însă abia la intervenția repetată a comitetului județean al U.T.C., dat fiind că beneficiarul 

tuația de promovare, deci 65 la sută din totalul unităților sînt „integraliste" la învățătură. Codul pionierului exprimă dorința copiilor de a transforma munca și învățătura în izvor nesecat de bucurii și satisfacții morale, afirmînd principiul De la fifecare după puterile sale, dar mereu mai mult și mai bine, depă- șindu-se neîntrerupt pe sine. „Trebuie să le salutăm interesul de a dezvoltă „sfaturile omeniei pionierești", întrucît ele s-au dovedit factori dinamici ai învățăturii și muncii. Cuprinzind copiii cu un ascuțit simț al dreptății, exigenți, dar și sensibili, pentru a putea înțelege cele mai diferite situații in care »e află colegii lor și a interveni radical, dar și cu omenie — rolul sfaturilor pionierești s-a resimțit cu pregnanță în viața școlii. Pionierii au învățat, astfel, să biruie greutăți.— Am aflat că ecourile chemării pionierilor argeșeni, lansată astă vară, nu s-au stins, iși păstrează valabilitatea și pentru această toamnă, cind roadele se adună în hambare.— Intr-adevăr, această chemare a înflăcărat peste 2 000 000 de pionieri. Au răspuns cu toții chemării prin angajamente proprii, incit ea a devenit o che- mare-angajament de lungă durată. în aceste zile premergătoare Școlii, copiii șî-âu propus să participe la stringerea recoltei. Pionierii de la sat. bunăoară, și-au împărțit rolurile : cei din clasele mici ajută Școlile în treburi gospodărești, cei mari sînt pe cîmp, alături de părinți, la stringerea recoltei. De altfel, ne aflăm în plină „Săptămină a muncii patriotice pionierești" și toți copiii se află la treăbă. deviza ce-i animă : „Nimicdin ceea ce putem face astăzi să nu aminăm pe miine, nici măcar cu o Clipă".Pionierii vor începe să lucreze la expozițiile fiecărei unități : expoziții bilanț, expoziții perspectivă. Secretarul general al partidului le-a spus de la tribuna Conferinței a III-a „Voi creșteți odată cu țara" ; expozițiile intitulate „Noi creștem odată cu țară" vor răspunde și vor explica in limbaj pionieresc cum au crescut ei în a- cești ăni. în paralel, vor dezbate, desigur la nivelul dfe înțelegere al copiilor, sarcinile ce le revin lor, ca elevi, în viitorul cincinal.Se dă startul în ștafeta republicană „Tot înainte". Eâ va purta pe tot cuprinsul țării albume — bilanț al activității pionierești, albume — schimb de experiențe, în final, ștafeta, încredințată ce- 

nu manifesta exigența atît de necesară in asemenea împrejurări. De altfel, la Cimpulung au lucrat de mîntuială nu numai timplarii. Manopera utilizată la montarea instalațiilor sanitare este și ea, in parte, necorespunzătoare, totul petreeîndu-se sub ochii îngăduitori ai celor care vor locui acolo.Pe șantierele multora din căminele aflate în construcție, am observat brigăzi de tineri. Este 0 măsură pe care o parte din colectivele beneficiare au adoptat-o mai de mult, pentru a putea da în folosință construcția fie și cu o zi mai devreme. în alte locuri, ce-i drept puține, am notat însă o slabă participare a viitorilor beneficiari.La neîncadrarea unor cămine în graficul de execuție a mai contribuit în mare măsură și faptul că o parte din orgapîza- țlîle U.T.C. din întreprinderile beneficiare s-au mulțumit să aștepte punerea de la sine pe roate a lucrărilor, iar cînd în- tîrzierea acestora s-a accentuat, și-au îndreptat speranța către forurile superioare. E drept, comitetul județean al U.T.C. a intervenit într-o serie de situații. Beneficiarii căminelor sînt tinerii din întreprinderi, prin excelență organizațiile U.T.C. din a- cele locuri de muncă, deci ele sint primele în drept să ia lucrările respective în antrepriză, în supraveghere. Aceasta presupune atît participarea efectivă a tinerilor, cu toate forțele lor (inclusiv cu muncă calificată !) la construcția propriului Cămin, cit și impulsionarea, de către organizația U.T.C., a constructorului sau a conducerii întreprinderii beneficiare.
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Ansamblul artistic 
al Uniunii Tineretului Comunist

pentru dezvoltarea și diversificarea activității

PRIMEȘTE 
în următoarele colective artistice:
- cor
- teatru
- brigadă artistică
- muzică ușoară (soliști vocali și instrumentiști]
- muzică populară (soliști vocali și instrumentiști)
- dansuri populare, tematice și modeme.
PRIN CONCURS:
tineri din formațiile artistice aie întreprinderilor, instituții
lor, școlilor, facultăților, cluburilor și oaselor de cultură 
bucureștene.
FĂRĂ CONCURS:
o elevi și studenți ai școlilor și institutelor de invățămlnt 

superior cu profil artistic;
o absolvenți ai Școlii populare de artă ;
o artiști amatori, laureați ai festivalurilor și concursurilor 

republicane.
TESTAREA POSIBILITĂȚILOR DE INTERPRETARE va avea loc 
lunea, miercurea și vinerea — orele 17—19, intre 17 sep
tembrie și 17 octombrie 1975.

!

lor mai buni pionieri, se va prezenta ih fața Conferinței.— O ultimă întrebare : v-ați întilnit zilele trecute cu locțiito- rii-pionieri ai președintelui. Ce scop ă avut această intilnire ?— Corectez : la intilnire au participat locțiitorii din toate generațiile dintre cele două conferințe, împreună cu cei aleși de actualul forum. Locțiitorii și foștii locțiitori, astăzi uteciști, au țihut să-și numească întilnirea „Generațiile și-au dat mina". Locțiitorii și foștii locțiitori au pregătit raportul pentru secțiunea copiilor din cadrul conferinței, ău făcut schimb de experiență, au apreciat stadiul atins în activitatea pionierilor. A fost de-a dreptul emoționant modul în care fiecare generație de locțiitori â analizat contribuția generației de pionieri din care ău făcut parte ia realizarea în-

(Urmare din pag. I)iftilie a constructorilor gălățeni, arfe 23 de ani!— Cum ai ajuns cel mai bun Zidar țamotor ? — îl întreb ih pauza de lucru, care a umplut uriașa schelărie de rîsete și glasuri tinerești.— Ei, aici sînt două întrebări— mă corectează Ion Titirfe. Una e cum am ajuns zidar ți a doua cum am ajuns cel mai bun. Să-ncepfetn cu prima. Am să vă dezamăgesc, dar acesta e adevărul : m-am făcut zidar. în ’69. cînd am terminat școala, dacă asta mi-e meseria, mi-am zis, âpoi s-o fac bine, să scot tot ce pot din ea !Prima treaptă avea să fie debutul ca șamotor la Complexul de industrializarea lemnului din Focșani. A doua, o lucrare mai grea la Complexul avicol Galați. A treia— liceul industrial de construcții. cursul seral. A patra — proba de foc a meseriei — construirea bateriei de cocsificare nr. 3 de la C.S. Galați. A cincea— cea din prezent : executarea unor operații dificile, de mare finețe, la bateria de cocsificare nr. 5, list.— Iată că, aproape, am răspuns și la a doua întrebare — constată tîhărul. Am avut si „noroc", cum se zice, c-ăm cîș- tigat concursul. Dar, nu concursul e important, ci meseria pe cară simt că o stăpînesc. Nu mâi e rodul lntimplării. Sint 6

prima lucrare ca specia-

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNA LA C.A.P. CĂZĂNESTI

Folosirea judicioasă Mașini așteptate pe cimp•••

staționează Ia sediua tuturor tortelor satului!
9datoria de a participa activ, e- ficient, de a mobiliza pe toți tinerii satelor în această importantă campanie de recoltat.fUrmora din pag. I)lor satelor, «ub conducerea comandamentelor comunale, la e- fectuărea la timp a lucrărilor de recoltat. Rezultatele crescînde înregistrate In multe unități a- gricole se datoresc în bună măsură activității planificate a echipelor, brigăzilor și formațiilor de muncă, după orare precis stabilite, pe parcele și tarlale, care permite folosirea judicioasă a tuturor forțelor existente. O contribuție deosebită la strin- gerea rapidă și fără pierderi a recoltei și-o‘ aduc tinerii satelor, elevi, «tudenți, cooperatori, mecanizatori, care în cinstea Congresului U.T.C. și Conferinței U.A.S.C.R. și-au sporit eforturile pentru realizarea și depășirea angajamentelor asumate. Prezența devenită tradițională a tinerilor pe ogoare trebuie să capete în următoarea perioadă un și mai puternic impuls mobilizator pentru a fi un sprijin de nădejde in această amplă bătălie pentru stringerea roadelor. Organizațiile U.T.C. de la sate au

• UN IMPORTANT A- PORT aduc tinerii și Ia efectuarea muncilor agricole. în județul Mehedinți, de pildă, peste șapte sute de tineri, e- levi și student!, eonstituiți in echipe speciale, au fost pre- Zenți, în cimp, Iucrtnd. alături de țăranii cooperatori și lucrătorii Întreprinderilor a- gricole de stat, la culesul porumbului «i stringerea rerol- tei de legume și fructe. Cel mai mare număr de participant!, precum și cele mai bune rezultate s-au Înregistrat tn unitățile agricole din Salcia, Pristol, Girla Mare, Pătule, Gruia, Cujmir și VI- nători.
pt
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dicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu formulate la trecuta conferință, cum s-au apreciat creșterile și răminerile în urmă. Nu le-a fost rușine să vorbească de lipsuri, să le numească. Tot ei au avansat o idee foarte generoasă : că pionierii trebuie să-și aleagă țeluri mai grele, să se autodepășească. Observăm la copii un puternic spirit de generație, care se dezvoltă din pionierii Și mâi cu seamă, sentimentul responsabilității generației față de țară, față de popor, față de partid.Anul aemnul piilor i ftieri, două deosebite in învățătură ți muncă". Le dorim să le realizeze cu cutezanța care-i caracterizează.
școlar se deschide sub unei ndî inițiative a co- „Două milioane de pio- milioane de fapte

laani de muncă și învățătură, 6 ani de eforturi conștiente pentru a deveni specialist.— Ce te-a determinat să faci ?— In construcții avem o nevoie vitală de specialiști. De pildă, pînă nu de mult importam cocs. Acum coacem „pîinea siderurgiei" aici, în cuptoarele făcute de noi. încă n-avem destulă, bateria 5, la care lucrăm, eSte așteptată cu nerăbdare •ă-heeapă „coptul". Stăm aici,
Constructorul propriei vieți

schele, eît ge poate de mult, s-o dam gata mâi repede, mi-am construit viațaP*  că De-astă __ .____ __________ _.așa, adăugind cîte o cărămidă, cite o cărămidă — pricepere, cunoștințe, experiență — ca să tiu cit mai folositor.S-a întors de mult să meșterească „fagurele" prin care va curge. In curînd, foc. ,.A 6-a treaptă — mi-a mai spus, înainte de a-și apuca din nou ciocanul și plăcuțele de ceramică — va fi facultatea de subingi- neti. Tot construcțiile, firește".
★— Acela este Tănasă, cel din dreapta, cu bluză roșie...Am urmărit brațul întins al maistrului. îmi indica, pe fundalul albastru al cerului, un stîlp în construcție. Ancorați în centuri, cițiva tineri păreau că

în eimpla Dunării se lucrează intens la recoltarea florii-soarelui
Foto : 1. ANDREIȚA

Spectatori la culesul roadelor?
Satul, la era fierbinte a campaniei agricole de toamnă, cunoaște o vie activitate. In cîmp, acolo unde se desfășoară frontul principal de muncă, porumbul, sfecla de zahăr, floarea-soarelui, legumele sint strînse cu grijă, cu atenție deosebită, transportate spre hambare și fabricile de prelucrare. Comandamentele comunale pentru organizarea campaniei au stabilit, prin planurile de măsuri, sarcini precise pentru toți locuitorii satelor, orare de muncă, programe pentru fiecare cultură, în scopul realizării unor producții cit mai mari. Răsfoind In aceste zile eîteva planuri de campanie am constatat că tinerii satelor nu au nici un fel de responsabilități. Este posibil ? „Ca secretară a organizației U.T.C. de la C.A.P. Giurgița, ne spune Lenuța Spînu, fac parte din comandament și am fost pusă Să răspund de sectorul legumicol, dar tinerii comunei nu au sar

O comună modernă — Belișul Nou

-
W A.-

execută, în jurul lui, un zbor acrobatic. La 6 m. 90 înălțime. Bineînțeles, peste cota de 38 m. a clădirii ! — mi se precizează.— Nu ți-e frică, acolo sus ? îl întreb cînd coboară.— Este o problemă de obișnuință, mă asigură, zîmbind. Ion Tănasă. Nu sînt foarte curajos din fire, cînd eram băie- tan mi-era teamă să mă sui și-n copaci !II ghicesc după vorbă că e moldovean. Așa și este — mi-o 
confirmă cu mîndrie — de prin părțile Vasluiului.— Eram 7 frați acasă — 4 băieți și 3 fete. Părinții — agricultori. Eu sint cel mai mare și crescusem în ideea că sînt dator să-mi ajut frații. Se știa — cum terminam școala, urma să merg undeva, la oraș, să învăț o meserie. Bineînțeles — timplar, sau cam așa ceva — nu renunțam la vechea pasiune ! Eram in ultimul an, cînd am citit în ziar că la Galați se caută tineri pentru meseria de dulgher. M-am hotărît. De-abiâ așteptam să termin școâla, ca să arăt ce pot!Era o mare diferență între scăunelele și porțile cioplite a- casă și complicatele cofraje în care se turna betonul ! Dar Ion Tănasă venise hotărit să învețe, încă din timpul școlii protesio-

La ora prințului, Gheorghe 
Cimpeanu, șeful secției nr. 1 de 
la S.M.A. Căzănești, județut Ia
lomița și încă trei mecanizatori 

cini precise de muncă, lu- crind in echipele organizate cu ceilalți cooperatori". Dar elevii ? „Pină acum nu s-a stabilit nimic concret, pentru că sint încă în vacanță. Poate după ce va începe școala"...în organizația U.T.C. de la C.A.P. Giurgița sînt 40 de ute- ciști : 15 în aparatul „TESA" (contabili, economiști), 5 la atelierul mecanic, 2 în zootehnie, 18 la fermele din cîmp și grădină. Tineri sînt mult mai multi, în cooperativa agricolă lucrează peste 1 000 de brațe, dar evidența lor este neclară. Cum au fost repartizați în campanie ? Con- sultînd planul de activități al organizației amintite, în 14 puncte nu am găsit nimic concret în legătură cu campania. Se a- mintește vag de „datoria participării" la recoltat, dar nimic mai mult. In ziua vizitei noastre la ora prînzului, cu toate că programul de campanie al comandamentului comunal prevedea obligativitatea prezentei a- 

după desen, matematică.

hale a devenit un bun dulgher ; Ia sol. Dar, un dulgher specializat în construcții industriale — adică un dulgher de frunte, așa cum avea Tănasă ambiția să devină — lucrează la cote înalte, ancorat în chingi, execută acolo, sprijinit pe o schelă fragilă, profiluri, care cer precizieFrica de înălțime, moștenită din copilărie, nu putea, nu trebuia să-i fie zării. A rilor cu teau în început strucțiilor, 
o stavilă în calea reali- cerut ajutorul muncito- experiență care-i stă- preajmă, maistrului... A să urce, in ritmul con- metru cu metru. Așa

rîndul „zburătorilor".că ești unula intrat în— Mi s-a spus dintre cei mai buni dulgheri de aici. Totuși, ai numai 20 de ani, cînd ai avut timp să cunoști tainele acestei meserii, să capeți experiență ?— Am avut timp fiindcă... n-am pierdut timpul ! Nu. nu e un joc de cuvinte : am știut de mic ce vreau, mi-am ales o meserie care să-mi placă și.„ am muncit și am învățat ! Fără „pauze" mai mici sau mai mari, fără absențe la școală Și lă lucru. chiar fără „neînsemnatele" întîrzieri la program.Ion Tănasă a înțeles nerețea e vîrsta tuturor larilor, vîrsta la care ceas irosit înseamnă cunoștințe mai puține, pricepere. îndemi- nare mâi puțină......... Trebuie să
că ti- acumu- fiecare

A

Sint de-

recoltau 
interve-

pentru 
este 
„nu

sus 
un

serveau masa. Nimic anormal 
dacă nu adăugăm că dejunul se 
desfășura la... sediul secției. Șase 
tractoare și două combine „Glo
ria" venite „proaspăt" din cimp 
erau in așteptare. De ce nu sint 
aceste utilaje in cimp ? — -
fecte ?

— La combine, care 
la floarea-soarelui, au 
nit mici defecțiuni, ne spune 
Gh. Cimpeanu.

— Și remedierile nu se puteau 
face, pe loc. acolo in cimp 1

— Ba da. Dar nu avem atelier 
mobil.

— Tractoarele de ce stau ?
— Au venit băieții cu ele la 

masă...
Observăm printre atitea utila

je staționate și o combină de 
recoltat porumb. „Nu au soli
citat-o încă cei de la C.A.P."... 
Din două dislocatoare p: 
sfeclă de zahăr numai unul 
folosit. Scuza este aceeași : 
a solicitat ceapeul".

Secvența înregistrată mai 
ne-a determinat să facem 
calcul : prin staționarea mijloa
celor mecanice s-au pierdut cel 
puțin 20 de ore bune de muncă, 
timp în care se puteau recolta 
mecanizat circa 20 ha cu planta 
prășitoare (porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr). Cal
culul este global, bineînțeles, 
dar ne întrebăm cine va face 
calculul economic al acestor sta
ționări. Oare C.A.P. Căzănești 
nu are nevoie de aceste utilaje T 
Dacă nu, de ce nu sînt dirijate 
spre alte unități unde acum. în 
virf de campanie, se simte acut 
lipsa lor ? Ce elemente au fost 
luate în considerare atunci cind 
s-au stabilit programele și ora
rele de lucru, sarcinile zilnice 
obligatorii ale forțelor umane și 
mecanice ? Iată întrebări care 
solicită un răspuns urgent, pen
tru că ritmul campaniei de 
toamnă este foarte alert și fie
care clipă de muncă este pre
țioasă.

ȘT. DORGOȘAN

păratului „TESA" în cîmp, economiștii și contabilii, în majoritatea lor tineri, se aflau... la birou. Cit despre ceilalți tineri, Secretara organizației U.T.C. nu știa precis „cum și unde" lucrează. Este oare cazul să mai facem alte comentarii ? Tradiția muncii în agricultură, mai ales toamna la recoltat, este bine cunoscută. Efortul energic și hotărit al tinerilor de la sate este de mare folos în desfășurarea la timp a lucrărilor din cimp. De ce pe alocuri este, privită cu indiferență această participare ? Cum acționează organizația U.T.C. pentru ca planurile de muncă să nu rămină simple cuvinte pe hirtie ? Dar tinerii, cum pot rămîne spectatori în această campanie ? Inițiativa rămîne un simplu act de consemnare, atunci cînd nu este bine delimitată ca acțiune și mai ales atunci cînd nu este dublată de muncă efectivă, concretă, eficientă.
ȘT. D'.

știți ce vreți urmă să vă fără abatere" trei frați mai dus la Galați să-i aibă aproape să-i poată supraveghea. î-i
să deveniți și pe urmăriți planul, le-a spus el celor mici, cînd i-a a- '-a plimbat prin șantier, le-a prezentat îndeaproape mai ttnilte meserii — să-și aleagă. Și-au a- les și-au trecut la treabă, le spusese „nenfea" că nu e timp de zăbavă ! Astăzi, cel mal mate e timplar, celălalt mecanic auto, mezinul — ucenic la strungărie.— Toți sint fruntași, la muncă și la carte, se laudă „stilpul familiei". Nici n-aș fi admis să fie altfel — i-am înscris la școli serioase, cu meșteri pricepuți, au făcut practică pe mașini moderne, locuiesc in condiții bune, la căminul de nefamiliști... A- cum sint datori să răspundă și ei. prin muncă, la tot ce li s-a oferit.— Și tu, ce planuri de viitor ai ?— După ce termin liceul seral, Vreau să mă înscriu la școală de maiștri. Pină atunci însă, trebuie să muncesc mult, ca să devin, mai intii, un foarte bun dulgher. Cred că numai așa poți organiza bine producția, te poți ocupa, cu pricepere, de pregătirea tinerilor. Mi-am ales calea aceasta, fiindcă, mi se pare că pot sți-i învăț pe tineri — ba- zîndu-mă pe propria mea experiență — și altceva, dincolo de meserie. Și anume, să-și stă- pînească propriul destin, să nu se lase în voia soartei : să-și construiască viața așa cum trebuie. așa cum au posibilitatea s-o facă — frumos și drept, fără meandre de prisos.

UN ÎNDEMN

LA ACJIUNE 
Șl INIȚIATIVĂ 

(Urmare din pag. I) lor nu se rezumă numai la atît. Participind la ample acțiuni de muncă patriotică în sprijinul ‘producției, care au însumat peste 500 de ore tinerii de la această linie — intre care s-au evidențiat Samson Constatin, Her- meneanu Vasile, Gheorghiu Irina, Țigănușu Cornelia — au asigurat montarea a peste 70 de monoblocuri și ridicătoare hidraulice.— Recenta conferință de dare de seamă și alegeri — ne spune tovarășul Milică Pasăre, secretarul comitetului U.T.C. pe secția montaj general — a relevat. prin numeroasele propuneri făcute, dorința tinerilor de a întîmpina cel de-al X-lea Congres al U.T.C. cu noi și însemnate realizări. Astfel, față de angajamentul anual asumat de organizația noastră, privind realizarea a 750 de ore muncă patriotică în sprijinul producției. angajament îndeplinit și depășit, tinerii s-au obligat să efectueze alte 350 de ore convinși fiind că numai în acest fel vor putea fi realizate suplimentar cele 400 de tractoare, din care 100 reprezintă angajamentul organizației U.T.C. din întreprindere.
Secția axe ți roți dințate. E- xecutind marea majoritate a pieselor din cutia1 de viteză a" tractorului, activitatea acestui important sector de producție este hotăritoare pentru bunul mers al montajului.— Conștienți de rolu! secției noastre în bunul mers al Întregii întreprinderi — ne declară tovarășul Gheorghe Căciulă, secretarul comitetului U.T.C. pe secție — pe primul plan al activității organizației U.T.C. stă în permanență realizarea ritmică a sarcinilor de producție și la un cit mai ridicat nivel de calitate. Pentru aceasta ne-am angajat să sporim indicele de utilizare a mașinilor și utilajelor cu 0,3 la sută, prin eliminarea absențelor nemotivate și a Întreruperilor neprogramate, știut fiind că la nivelul întregii uzine creșterea cu 1 la sută a acestui indice echivalează Cu un spor al producției globale de peste 30 milioane lei. Am mai reținut, de asemenea, și alte valoroase angajamente, intre care executarea lunar de către fiecare tinăr a 15 ore da muncă patriotică in sprijinul producției, reducerea cu 0,25 la sută a procentului de rebuturi ș.a.

URGENȚA EFORTURILORUn plan pe acest an în valoare de 74 milioane lei, în mare parte realizat. Zeci de utilaje ți agregate complexe, destinate dotării turnătoriei de fontă specială, celor două hale de foraj, halei de tratament și celei de autbutilare. Aceasta ar fi pe Scurt fișa de lucru a unui tinăr colectiv cu care se mîndreș- te întreaga întreprindere : secția de autoutilare. Pe tînărul Ifrim Buștea l-am găsit împreună cu echipa de tineret pe oare o conduce, formată din lăcătușii Ionel Filote, Ion Voi- nea, Ion Pătrașcu și Nicolae A- postol, după 16 ore de muncă neîntreruptă, ooncentrați asupra realizării unuia dintre cele mai complicate agregate fabricate pînă acum în atelier — mașina pentru executat găurile de ungere la arborele motor.— Aproape zilnic directorul întreprinderii vine pe la noi și se interesează de stadiul execuției — ne spune tinărul Buștea. Am înțeles că este vorba de o comandă extrem de urgentă și necesară pentru secția de motoare de care depinde însăși producția acesteia. Cel tîrziu la 15 septembrie noul agregat va intra in funcțiune.Alături de acesta, o altă echipă condusă de Iosif Suciu. formată la fel din foarte mulți tineri, efectua ultimele lucrări la agregatul pentru executat punțile la noul tractor de 180 CP. în fază avansată de montaj se mai află, de asemenea, agregatul pentru sablat piese destinat turnătoriei de fontă specială, încărcătoare hidraulice ș.a. E explicabil, așadar, de ce in planul de investiții al întreprinderii figurează în primă urgență ^xtinderea activității acestui atelier prin construcția unei noi hale industriale de mare capacitate.
NOUL Șl CREAȚIA 

TEHNICO-ȘTIINȚIFICAPentru colectivul întreprinderii, preocuparea pentru promovarea consecventă a noului și stimularea creației tehnico- ștlințifîce au constituit una dirt preocupările statornice de-a lungul anilor. O afirmație bazată pe cele 11 760 de invenții și inovații înregistrate pină în prezent care au adus întreprinderii economii in valoare de 150 milioane lei, pe faptul că din cele 100 de invenții brevetate 7 âu fost medaliate cu aur și argint la diferite saloane și expoziții internaționale. „Fiecare inginer și tehnician să rezolve o problemă tehnică in afara orelor de producție" — inițiativă generalizată la nivelul întregii întreprinderi — a atrâs la activitatea de creație și cercetare un foarte mare număr de tineri specialiști. Anul trfecut, de pildă, prin soluțiile propuse și aplicate de peste 230 de tineri ingineri și tehnicieni s-a realizat o eficiență economică de 1,750 milioane lei. „Același efort spre investigarea unor noi dofnenii de afirmare a noului în producție — ne spune inginerul Marian Dobrin, președintele comisiei profesio- nal-științifice a tinerilor — s-a manifestat plenar și în acest an cind, cu prilejul celor două sesiuni de comunicări științifice ținute, tinerii noștri specialiști au prezentat. 16 teme dfe cercetare aflate acum în studiu la cabinetul tehnic ăl întreprinderii în vederea aplicării".
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Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag. I) dă o atenție deosebită omului, condițiilor sale de viată — deci, problemelor umanitare, ale umanismului, punind mai presus omul, libertatea și bunăstarea sa. Mi-ar face o mare bucurie dacă $1 societatea dumneavoastră ar aborda problemele umanitare, ale umanismului, finind seama de problemele grave cu care este confruntată astăzi omenirea— cum sint criza economică, șomajul, emigrația a milioane de oameni care nu au unde munci, însăși situația sutelor de mii de intelectuali, între care și fizicieni, ce nu găsesc de lucru— probleme care, intr-adevăr, trebuie să-și găsească soluționare in spiritul umanismului, al libertății, ai asigurării condițiilor de afirmare deplină a omului in toate domeniile.într-adevăr, la Conferința de la Helsinki pentru securitate europeană s-au abordat și unele aspecte ale problemei umanitare, nu însă cele de fond. Dumneavoastră lucrați intr-un domeniu Iu care aveți o privire foarte largă asupra societății ; asupra dezvoltării lumii ; dar există, după cum se știe, 2/3 din omenire care trăiește în condiții foarte grele de viață. Cred că problema umanitară oare trebuie să preocupe astăzi guvernele — inclusiv guvernele țărilor dumneavoastră — este aceea a lichidării subdezvoltării, a înlăturării împărțirii lumii in țări bogate și țări sărace, a instaurării unei noi ordini e- conomice internaționale care să asigure dezvoltarea egală a tuturor națiunilor, accesul lor la binefacerile științei și tehnologiei moderne și alte asemenea probleme care sînt vitale pentru civilizația omenească și care pot deschide noi căi pentru dezvoltarea științei, pentru a- firmarea personalității umane, pentru un umanism nou.într-adevăr, Renașterea a Jucat un rol important in dezvoltarea civilizației moderne ; dar n-am putea uita nici civilizația elenă și alte civilizații care alt avut, la timpul respectiv, un rol deosebit de important pentru întregul progres al omenirii. Dar. vorbind de Renaștere, ar trebui, poate, să vorbim șl de faptul că dezvoltarea civilizației, a științei mai ou seamă, in această epocă, a avut loc în condiții destul de grele, de puternică represiune care urmărea să împiedice afirmarea umanismului și a libertății omului. De ce mă refer la aceasta ? Pentru că știința a învins prin aceea că oamenii de știință au devenit revoluționari, luptători politici peâ- tru libertate, pentru independență și nu s-au retras în domeniul lor restrins de activitate științifică.Acum aș dori să revin Ia fizică. Desigur, fizica a cunoscut o dezvoltare uriașă. Cunoștințele ei au ajutat ca Omenirea să pună piciorul pe Lună și să ajun

gă in Marte ; totodată, aceste cunoștințe au dus la producerea bombei atomice, nucleare, a mijloacelor de distrugere rapidă nu numai a omului, dar și 
a civilizației. Iată de ce real» • mente se pune problema răspunderii fizicienilor — ca și în general a oamenilor de știință — a poziției pe care ei trebuie să o ia în fața pericolului ce a- menință omenirea. Astăzi se pune cu și mai mare acuitate întrebarea : de partea cui se află oamenii de știință ? Cum vor acționa ei pentru a împiedica și a face ca minunatele cuceriri ale științei să nu mai servească distrugerii, ci vieții, bunăstării și fericirii o- mului ? Dacă nu vom opri producerea armamentului nuclear, 

i '-e teamă că anumite probie- e umanitare la care v-ați rc- •it nu vor mai putea fi re- • Jvate, pentru că nici dumneavoastră nu veți mai avea cum să le sesizați și nici nu va mai fi cine să le asculte. Este o realitate că în Europa continuă să existe Un grav pericol pentru pace, pentru civilizație. Aici există concentrarea cea mai puternică de armamente, inclusiv de armamente nucleare, și proliferarea lor cea mai puternică — in ciuda Tratatului de neproliferare — pe teritoriul diferitelor state : deci, există pericolul că în orice moment aceste arme să poată fi folosite.Iată de ce eu nu pot decît să salut ceea ce am ascultat aici din partea eminentului fizician elen cu privire la necesitatea ca fizicienii reuniți la București să se gîndească și la ce au de făcut pentru a acționa in scopul 
TELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului ARISTIDES PEREIRA, secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea-Blssau și Insulele Capului Verde, și tovarășului LUIS CABRAL, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, următoarea telegramă :Sărbătoarea națională a Republicii Guineea-Bissau îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele Partidului Comunist Român. al Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii Socialista România, al poporului român, un călduros salut de solidaritate frățească, sincere felicitări, iar poporului țării dumneavoastră urări de succes deplin pe calea progresului economic și social, pentru întărirea suveranității și independenței patriei, bunul cel mai, de preț pentru care, sub drapelul de luptă al P.A.I.G.C., și-âu sacrificat viata unii dintre cei mai buni fțj ai săi.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că, în spiritul legăturilor noastre tradiționale, al înțelegerilor la care am ajuns cu ocazia diferitelor întilniri pe care le-am avut, relațiile de prietenie și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul African ăl Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde, dintre popoarele și țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul nostru comun, al luptei împotriva oricăror forme de dominație și asuprire, pentru instaurarea unei noi ordini economice șl politice internaționale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, general TEFERI BANTE, următoarea telegramă : .îmi face o deosebită plăcere ca, in numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, cît și al meu personal, Să Vă adresez dumneavoastră. Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, guvernului și poporului etiopian, calde felicitări și cele mai bune urări de pace, progres și prosperitate, cu ocazia primei aniversări a victoriei revoluției populare în Etiopia.Sîntem convinși că dezvoltarea fructuoasă a relațiilor româno- etiopiene în toate domeniile este spre, binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, prieteniei și colaborării internaționale.mit ambasador extraordinar șiDECRET plenipotențiar al Republicii So-cialiste România in Elveția, în locul tovarășului Ion Georgescu, Prin decret prezidențial, tova- care a fost rechemat în Centra- fășul Dan Enăchescu a fost nu- la M.A.E.

eliminării armamentelor nucleare, in lupta împotriva războiului. pentru a pune cuceririle științei in slujba dezvoltării pașnice a omenirii, pentru a-și concentra eforturile în scopul soluționării problemelor energeticii și altele. în această privință cred că dumneavoastră, oamenii de știință care lucrați în domeniul fizicii, — ca și oamenii de știință în general, — aveți un cuvint greu de spus și o răspundere mare in fața umanității. Aceasta este problema esențială a umanității și a umanismului !Nu este în obiceiul meu, al României, să se amestece in treburile altora. Deci, vă rog să nu credeți că am intenția să mă a- mestec în treburile Societății europene de fizică ; dar ar fi un lucru deosebit de important dacă societatea dumneavoastră ar trece peste preocupările strict științifice și ar aborda, în spirit revoluționar — așa cum au făcut întotdeauna oamenii de știință — probleme vitale și pentru dezvoltarea științei : ale păcii șl libertății, ale așezării relațiilor dintre națiuni pe principii de e- galitate, respect al independenței, neamestec în treburile interne, pe dreptul fiecărui popor de a-și făuri viața așa cum dorește, de a putea avea acces liber la cuceririle civilizației.Este bine cunoscut că știința nu poate progresa decît în condițiile păcii, ale dezvoltării economice și sociale libere a fiecărei națiuni. Iată de ce așezarea rela-
Primirea unui grup de personalități științifice

(Urmare din pag. L) mult la înfăptuirea scopurilor și obiectivelor înfățișate în aceste documente.în cadrul alocuțiunii sale, vorbitorul a expus unele considerente personale cu privire la unele probleme așa-zis umanitare.La rîndul său, A. M. Prokhorov, laureat al premiului Nobel pentru fizică, secretar al Secției de fizică a Academiei de științe a U.R.S.S., director adjunct al Institutului de fizică „P. N. Lebedev" din Moscova, a relevat cu satisfacție colaborarea dintre savanții sovietici și români, care se desfășoară cu succes, cu bune rezultate științifice. Am fost puternic impresionat — a spus el — de realizările savanților români. Acum discutăm un nou plan de lucrări pentru anul viitor. Cred că acesta va fi mai larg și mai productiv.în alocuțiunea sa, A. Miloje- vic, profesor la Universitatea din Belgrad, directorul Institutului de fizică din Belgrad, a adus un omagiu concepției șefului statului român privind știința — concepție atît de pregnant exprimată în mesajul adresat Conferinței — „care ne obligă să muncim și mai mult pentru binele omenirii, pentru dezvoltarea societății . Pot să vă asigur că oamenii de știință din toate țările, care se întilnesc în cadrul societății noastre europene de fizică, sînt mobilizați de aceleași sentimente — să muncească pentru progresul tuturor țărilor noastre".Directorul adjunct al Institutului de cercetări nucleare „Democritos" din Atena, dr. D. G. Martisas, membru al conducerii Societății elene de fizică, s-a referit în cuvîntul său la problema responsabilității sociale a fizicienilor. în acest context, subliniind faptul că actuala criză energetică a accelerat desfășurarea evenimentelor în lume, iar fizicienii sint chemați să dea răspunsurile tehnice la această problemă, savantul elen a relevat : Cred că fizicienii, ca și toți savanții, trebuie să-Și asume răspunderea — și nu numai în cadrul declarațiilor făcute în actuala conferință — în sensul asigurării de progrese în acest domeniu, nu numai de natură tehnică, ci să acționeze și pentru a determina guvernele propriilor lor țări — țări mari și țări mici — de a întreprinde pași concreți în direcția promovării unei asemenea politici incit toate popoarele să se bucure de fericire, de bunăstare. Trebuie să acționăm în așa fel incit țările să devină și mal puternice, iar povestea bombelor atomice și cu hidrogen să nu se mai repete niciodată. Fizicienii au făcut mult pentru omenire. A venit însă timpul ca savanții în general, fizicienii în special,

țiilor dintre state pe principiile egalității depline în drepturi, ale independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu folosirea forței, care să permită afirmarea cu putere a capacităților creatoare ale fiecărei națiuni, constituie o cerință sine qua non pentru progresul economic și social, pentru dobindirea de noi cuceriri ale științei în toate domeniile de activitate.Am reținut cu multă plăcere referirile pe care le-ați făcut cu privire la colaborarea fizicienilor și oamenilor de știință români cu dumneavoastră, precum și cu alți savanți și cercetători din țările dumneavoastră. Dealtfel, aș dori să menționez că intre România și toate țările pe care le reprezentați există relații bune de colaborare și prietenie. Noi, în România, promovăm și încurajăm dezvoltarea largă a colaborării intre oamenii de știință din diferite domenii, între diverse organizații ale oamenilor de știință, ca și, in general, conlucrarea activă între popoare, între toate națiunile. Considerăm că. pină Ia urmă, tocmai această conlucrare în diferite domenii, atît științifice, cit și ale producției materiale, ale artei, culturii. în general lărgirea schimburilor pe toate planurile, vor favoriza o mai bună cunoaștere și vor contribui la apropiere între popoare, la o politică de pace si colaborare internațională.Problemele mari pe care le 
să acționeze în spiritul responsabilității ce le revine. Cred că pe linia Declarației de la Helsinki, a ideilor subliniate in mesajul adresat conferinței de către dumneavoastră, domnule președinte, actuala noastră reuniune va putea întră în istorie, ca fiind prima după Conferința pentru securitate care marchează conștiința acestei responsabilități.în timpul întrevederii, a luat, de asemenea, cuvintul prof. A. M. Weinberg, specialist în teoria reactoarelor nucleare și management S.U.A., care, refe- rindu-se la obiectivele conferinței, a subliniat că problema energiei este o problemă centrală atit pentru fizică, cît și pentru bunăstarea omenirii. Expri- mîndu-și în această ordine de idei opiniile sale asupra posibilităților pe care le are știința în acest domeniu, savantul american și-a manifestat convingerea că oamenii de știință, fizicienii, vor fi pină la urmă la înălțimea răspunderilor care le revin.Ca unul dintre membrii mai vechi ai Comitetului executiv — a spus J. Friedel — profesor la Universitatea din Paris-Orsay, fost președinte al Societății franceze de fizică — aș dori să spun că unul din scopurile principale ale societății noastre este de a stimula cunoașterea și bunăvoința între oamenii de știință în domeniul fizicii. Cred că actuala Conferință îți îndeplinește acest scop in mare măsură datorită condițiilor create pentru care dorim să exprimăm mulțumiri.Subliniind deosebita emoție pe care o resimte de fiecare dată cind se întoarce în țara sa de baștină, R. Bălescu, profesor de fizică teoretică la Universitatea Liberă din Bruxelles — Belgia, a exprimat profunda admirație pentru transformările atît de importante pe care le poate vedea in România, în special pentru realizările cu adevărat strălucite obținute în domeniul fizicii.în alocuțiunea sa, prof. A. Baldin, membru corespondent al Academiei de Științe a U.R.S.S., director in cadrul Institutului Unificat de Cercetări Nucleare — Dubna, s-a referit la conlucrarea fructuoasă a savanților din țările socialiste, inclusiv din România, și din alte state care se desfășoară în acest institut. Aș dori să mulțumesc guvernului României pentru atenția pe care a acordat-o a- cestui centru științific și să relev că savanții români reprezintă cu demnitate țara lor in activitatea institutului. în încheiere, aș vrea să mă alătur și eu colegilor mei în aprecierea ospitalității și atenției de care ne-am bucurat din partea dumneavoastră, a guvernului și opiniei publice românești.Prof. G, Bernardini, fondator
LUCRĂRILE CONFERINȚEI GENERALE 

A SOCIETĂȚII EUROPENE DE FIZICĂJoi dimineața lucrările celei de-a treia Conferințe generale a Societății Europene de Fizică au fost reluate în plen. Prima expunere intitulată „Energia azi : noi direcții și problematici în fizică" a fost susținută de acad, prof. Ion Ursu, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Apoi, fiziciană engleză M. D. Archen a prezentat aspecte fotochimice ale conversiei energiei solare, iar fizicianul olandez C. M. Braams a expus stadiul actual al cercetărilor termonucleare. Sesiunea plenară s-a încheiat cu festivitatea decernării premiului Hewlett-Packard în domeniul fizicii corpului solid. Laureații acestui prestigios premiu științific sînt : dr. Leonid V. Keldiș, dr. Victor
PRIMIRETovarășul Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv ăl C.C. al P.C.R., Viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a primit joi pe Jacob Okandza, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Congolez al Muncii, ministru de stat.în cadrul întrevederii au fost abordate, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în Republica Populară Congo, și al Vizitei întreprinse în Româ- 

are astăzi de soluționat omenirea cer, mai mult ca oricînd, o largă conlucrare între popoare, între oamenii de știință. Vreau să declar și in fața dumneavoastră că, România acordă o atenție deosebită rolului stiintei, al oamenilor de știință, dar și rolului clasei muncitoare, al popoarelor în solutionarea problemelor. Noi considerăm că. pină la urmă, mai puternică chiar decît energia nucleară pe care ați descoperit-o dumneavoastră, fizicienii, este energia umană, sint cunoștințele omului, care poate să transforme prin lupta, munca și gîndirea sa, întreaga omenire. Dacă popoarele vor fi unite și vor acționa cu fermitate, folosind forța de care dispun, ele vor putea impune guvernelor și tuturor oamenilor politici o politică nouă, de pace și colaborare, vor asigura, într-adevăr, o lume mai dreaptă și mai bună. Am saluta dacă dumneavoastră, fizicienii, ati juca un rol important în această luptă a forțelor progresiste, a popoarelor !Aș dori, in încheiere, să vă urez să vă simțiți cît mai bine în România, ca lucrările conferinței dumneavoastră să se încheie cu rezultate cit mai bune din toate punctele de vedere. Urez o conlucrare bună între oamenii de stiintă din Europa și din întreaga lume, o colaborare rodnică între popoare. Dumneavoastră, vă doresc succese tot mai mari în tot ceea ce întreprindeți în folosul științei și păcii ! (Aplauze puternice).
al societății europene de fizică și primul ei președinte, a subliniat că impresia pe care a avut-o sosind aici, la București, i-a confirmat că dezvoltarea țării în modul în care s-a desfășurat nu putea fi mai fericită. Re- levînd permanenta valorilor morale și intelectuale ale Renașterii in evoluția omenirii, vorbitorul a subliniat implicațiile acestei moșteniri spirituale pentru preocupările oamenilor de știință. Venind aici am constatat, în cursul dezbaterilor și în tratarea temei care a fost atit de bine aleasă — problematica energiei — că nu poate exista o confirmare mai bună a preocupărilor științei decît o discuție a unor oameni iluminați de forța rațiunii.Referindu-se la importanta schimburilor științifice între țări, N. Kurti, membru al Societății regile engleze de fizică, a evocat cu satisfacție relațiile statornicite între Academia română șl Societatea regală, conlucrarea oamenilor de știință români și britanici, a avut cuvinte de apreciere la adresa activității savanților români. Voi împărtăși, desigur, gînduri- le exprimate și de alți colegi aici, mulțumind pentru modul ingenios în care a fost organizată conferința, pentru amabilitatea. prietenia $1 ospitalitatea de care ne-am bucurat.In încheierea intilnirii cu personalitățile științifice Ia Conferința generală a Societății europene de fizică, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Cuvîntul șefului statului român a fost urmărit ou larg interes de oamenii de știință prezenți, a avut un larg ecou, fiind subliniat eu puternice aplauze.Adresîndu-se președintelui Nicolae Ceaușescu, prof. B. G. H. Casimir, a spus :„în numele Societății europene de fizică, aș dori să vă mulțumesc pentru atenția și răbdarea cu care ne-ați ascultat și. în special, pentru ceea ce ați avut să ne spuneți astăzi. în numai citeva fraze ați pus în fața noastră o sarcină cu adevărat uriașă. Nu numai că vă așteptați să rezolvăm în timp scurt actualele probleme ale energiei, dar doriți să și jucăm un rol mai important pentru a determina crearea unei lumi mai bune, mai echitabile, mai umane. Cuvintele dumneavoastră vor fi întotdeauna o încurajare pentru noi, dar și un avertisment asupra responsabilității noastre".în aplauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat : „Eu am mare încredere în oameni, in popoare, în oamenii de știință, deci- și în fizicieni".întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de caldă cordialitate.

Bagaev, de la Institutul de Fizică al Academiei de Științe al U.R.S.S., dr. Jaroslav Pokrovski, de la Institutul de radiotehnică și electronică din Moscova, și Michel Voos de la Grupul de fizica corpului solid al Scolii Superioare Normale din Paris.Cei patru oameni de știință au fost felicitați de Hendrik B. G. Casimir, președintele Societății Europene de Fizică.In cadrul ședințelor pe secții, după-arhiază, au fost discutate probleme privind energia în astrofizica (surse de energie gravitațională), fizica nucleară (fizica ionilor grei și aplicațiile ei în tehnologiile noi), materialele pentru producerea și distribuția energiei, folosirea energiei solare, strategia cercetării energiei.nia de președintele Partidului Congolez al Muncii, președintele Republicii Populare Congo, Marien N’Gouabi. unele probleme ale colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări.în cursul după-amiezii, oaspetele a părăsit Capitala, fiind salutat de tovarășul Ion Pățan.
SOSIREJoi, s-a înapoiat în Capitală ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, șeful delegației țării noastre, care a participat la lucrările celei de-a VII-a sesiuni extraordinare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unit* *.

• IN PALATUL SPORTURILOR DIN MINSK au început ieri campionatele mondiale de lupte greco-romane. Majoritatea favoriților au obținut victorii în primul tur. Campionul român Gheorghe Berceanu (categ. 48 kg) I-a învins prin tuș pe campionul Turciei, Salih Bora. Tot înainte de limită a ciștigat Ion Păun (categ. 62 kg) intilnirea cu Werner (R.D.G.), în timp ce Constantin Alexandru (categ. 52 kg) l-a întrecut pe Schmidt (R.D.G.).
• PROBA DE URMĂRIRE INDIVIDUALA din cadrul campionatelor republicane de ciclism a revenit lui Mircea Ramașcanu (Dinamo) cronometrat pe distanța de 4 000 m cu timpul de 5’04”6 10. Intr-o tentativă efectuată joi pe velodromul Dinamo, Ștefan Laibner a stabilit un nou record național la 1 000 m lansat cu timpul de 1’06”3/10. Vechiul record era de l'07”6T0 și aparținea Iui Constantin Gonțea.• PRIMUL DINTRE CELE TREI CONCURSURI INTERNAȚIONALE DE DIRT TRACK, la care participă mo- tocicliști fruntași din U.R.S.S., Cehoslovacia, Ungaria și România, s-a desfășurat ieri la Sibiu în prezența a 3 000 de spectatori. Pe primul loc s-a clasat Nikolai Korneev (U.R.S.S.). urmat de Ion Marinescu (România). Gheor- ghl Ivanov (U.R.S.S.), Ion Bobîlneanu (România). Al doilea concurs va avea loc simbătă la Brăila.

Vizita delegației guvernamentale 
economice filipinezeLa Ministerul Afacerilor Externe a avut loc, joi după-amia- ză, ceremonia schimbului instrumentelor de ratificare și al notelor între Republica Socialistă România și Republica Fi- lipine, potrivit prevederilor fiecărui document, privind Acordul de bază de cooperare economică și tehnică, Acordul comercial, Acordul de cooperare tehnică și științifică și Acordul cultural, documente semnate cu ocazia vizitei pe care președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o în aprilie în Fili- pine.Din partea română schimbul a fost efectuat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea filipine- ză de Leticia Ramos Shah ani, ambasadorul Republicii Filipine la București.Au fost prezenți Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Mihai Drăgănescu, vicepreședinte al C.N.S.T., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, alte persoane oficiale.Erau de față Troadio Quiazon, ministrul comerțului din Filipine, Fred Elizalde, președintele Camerei de Comerț a Fili- pinelor, și președinte al Asociației de prietenie Filipine-Româ- nia, prof. dr. Helena Benites, președinta Consiliului Universității feminine din Manila, ceilalți membri ai delegației economice guvernamentale filipineze, membri ai ambasadei.După ce au subliniat că vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Filipine se înscrie ca un e- veniment de o importanță istorică în relațiile româno-filipi- neze. Vasile Gliga și Leticia Ramos Shahani au arătat că prin intrarea în vigoare a a- cestor acorduri se creează condiții care să faciliteze între

Adunare festivă cu prilejul aniversării 
creării R.P.D. CoreeneJoi după-amiază, în sala de festivități a întreprinderii „Moldova" din Botoșani a avut loc o adunare festivă organizată de Comitetul județean al P.C.R. cu prilejul sărbătorii naționale a poporului coreean, cea de-a 27-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene.La adunare au luat parte Dumitru Breabăn, secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R., alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, numeroși oameni ai muncii din întreprinderea botoșă- neană.Au fost prezenți Iang Miăng Sul. însărcinatul cu afaceri a.i. al R.P.D. Coreene la București, alți membri ai ambasadei.Crearea R.P.D. Coreene, a spus tovarășul Dumitru Breabăn, reprezintă încununarea luptelor grele duse de poporul coreean pentru eliberarea națională și făurirea unui stat cu adevărat liber și independent. Acest act istoric, înfăptuit în urmă cu 27 de ani, a deschis poporului coreean drum larg împlinirii aspirațiilor sale spre o viață nouă, de progres și prosperitate. Vorbitorul a prezentat succesele remarcabile obținute de poporul coreean sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, pe calea edificării socialismului și apărării cuceririlor revoluționare. Oamenii muncii din municipiul Botoșani, alături de întreg poporul român, se bucură de succesele obținute de poporul coreean în opera pașnică de dezvoltare socialistă.Poporul român, a subliniat vorbitorul, sprijină consecvent lupta dreaptă a poporului coreean, eforturile Partidului Muncii din Coreea, Guvernului R.P.D. Coreene, pentru unificarea pașnică și independentă a țării. 

SPORT • SPORT Turneul final al Cupei 
rrScînfeii tineretului" la tenis

prinderea unor acțiuni concrete de cooperare multilaterală intre cele două țări, se va realiza o mai bună cunoaștere între cele două popoare.
★La București a fost semnat, joi după-amiază, Protocolul de colaborare între Camera de Comerț și Industrie a Republicii Socialiste România și Camera de Comerț, Camera de Industrie și Confederația Exportatorilor din Filipine.Protocolul a fost semnat, din partea română de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, iar din partea filipineză de Fred Elizalde, președintele Camerei de Comerț, Râul Boncan, președintele Camerei de Industrie, și Henry Brimo, președintele Confederației Exportatorilor filipi- nezi.La semnare au fost prezenți Troadio Quiazon, ministrul comerțului din Filipine, Leticia Ramos Shahani, ambasadorul Republicii Filipine la București, alte persoane oficiale, precum și reprezentanți ai Camerei române de Comerț și Industrie.
★Tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, a primit, în cursul după- amiezii de joi, delegația economică guvernamentală a Republicii Filipine, condusă de Troadio Quiazon, ministrul comerțului, care se află intr-o vizită în țara noastră.în cadrul întrevederii au fost discutate, în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Filipine, în aprilie a.c., probleme privind colaborarea și cooperarea economică dintre cele două țări, dezvoltarea în continuare a conlucrării româno-fili-

Evocînd relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate dintre partidele, țările și popoarele noastre, vorbitorul a spus: Sînt vii în memoria tuturor vizita delegației de partid și de stat conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Coreeană și recenta vizită a delegației de partid și guvernamentale conduse de tovarășul Kim Ir Sen în România. întilnirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen au contribuit la adinci- rea și diversificarea colaborării dintre cele două partide, țări și popoare, la dezvoltarea relațiilor de prietenie, la întărirea solidarității între popoarele român și coreean. :A luat apoi cuvîntul Iang Miăng Sul. Vorbitorul a evocat lupta eroică, desfășurată ani îndelungați, în scopul eliberării țării și al dobîndirii independenței naționale, ideal înfăptuit sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. Odată cu consolidarea victoriilor obținute în construirea socialismului se depun eforturi pentru unificarea pașnică a patriei, fără nici un amestec din afară. Vorbitorul a evidențiat sprijinul activ al P.C.R.. al Guvernului Republicii Socialiste România, al in- tregului popor român față de lupta poporului coreean pentru realizarea unificării pașnice a patriei sale. Subliniind că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare frățească dintre popoarele român și coreean se consolidează mereu, vorbitorul a arătat că un rol determinant în dezvoltarea acestor relații l-au avut întilnirile și convorbirile dintre tovarășii Kim Ir Sen și Nicolae Ceaușescu, care se înscriu ca evenimente de mare însemnătate în cronica legăturilor trainice dintre cele două partide, țări și popoare.

LUPTĂ DÎRZĂ PENTRU TITLU, COSTINEȘT1 (prin telefon)Ieri la Costinești a fost o zi frumoasă, cu soare fierbinte și strălucitor. S-a jucat non-stop de la orele 7,30 dimineața. Pe răcoare au fost reluate cele 6 partide întrerupte în ziua precedentă din cauza întunericului. Apoi, pe toate cele 12 terenuri a început un adevărat festival de tenis. Au fost încheiate preliminariile, s-a jucat primul tur și multe meciuri din 16-imi și 8-imi de finală. Cea de a doua zi de întreceri ne-a oferit din nou citeva partide de înalt nivel tehnic. Marii favoriți au întîlnit adversari mult mai puternici. în prim plan se situează confruntarea dintre campioana de anul trecut Marinela Țecu (Vilcea) cu Eva Krajla (Maramureș), ultima ocupînd locul secund pe județ anul trecut. Partida a fost deosebit de disputată, ambițioasa președintă a asociației sportive a liceului din Sighetul Marmației punind în dificultate Încă de la începutul meciului pe campioana edi? ției trecute a „Cupei Scînteii tineretului", care a pierdut primul set cu 2—6. în setul următor a condus tot reprezentanta Maramureșului, dar vllceanca și-a revenit spre final, refăcind de la 2—4 la ghemuri și cîști- gînd setul la tie-break (7—6). în setul decisiv, eleva din Sighetul Marmației, dispunînd de mari resurse fizice și morale, dînd dovadă de stăpînire de sine, a avut o revenire senzațională și a ciștigat cu 7—5, producînd astfel prima mare surpriză a turneului final. O victorie frumoasă, aplaudată frenetic. Poate tocmai pentru că a învins o necunoscută. Un rezultat surpriză 

pineze în domenii de interes comun.
★La București s-au încheiat joi convorbirile între delegația română, condusă de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și delegația fîîipineză, condusă de Troadio Quiazon, ministrul comerțului.La semnare au fost prezenți Nicolae M. Nicolae și Nicolae Ionescu, miniștri secretari de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, alte persoane oficiale.Au fost de față Leticia Ramos Shahani, ambasadorul Republicii Filipine la București, și membrii delegației filipineze.în alocuțiunile rostite cu acest prilej, conducătorii celor două delegații au subliniat că Memorandumul de înțelegere constituie un instrument care dă substanță și viață înțelegerilor convenite intre șefii de stat ai României și Filipinelor, o măsură concretă privind transpunerea în practică a prevederilor Acordului comercial și Acordului de cooperare economică și tehnică.Ambele părți și-au exprimat hotărirea de a acționa în continuare pentru realizarea celor stabilite de președinții celor două țări la Manila în aprilie a.c.
★Posibilitățile de extindere șl diversificare a raporturilor economice româno-filipineze au fost abordate și in cadrul intilnirii care a avut loc între Vasile Vo- loșeniuc, președintele Băncii române de comerț exterior, și P. Domingo, președintele Băncii Naționale din Filipine.

ACȚIUNI DE SOLIDARITATE 
CU FORȚELE PROGRESISTE 

Șl DEMOCRATICE DIN CHILEîn spiritul solidarității internaționaliste a P.C.R., a guvernului și întregului popor român cu forțele progresiste și democratice din Chile, solidaritate care s-a manifestat activ sub diferite forme, joi după-amiază au avut loc, la București și Iași, mitinguri ale oamenilor muncii prilejuite de Ziua internațională de solidaritate cu lupta poporului chilian pentru înfăptuirea aspirațiilor sale de libertate și progres.Subliniind — la mitingul car» a avut loc la Combinatul de industrializare a lemnului Pipera- București — că oamenii muncii, poporul român și-au manifestat în permanență solidaritatea și sprijinul deplin față de cauza dreaptă a poporului chilian, Virgil Strătică. președintele Comitetului sindicatului, a arătat că acestea s-au reflectat și se reflectă în acțiunile întreprinse de Partidul Comunist Român, personal de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a intervenit pentru salvarea a numeroși pa- trioți și mllitanți progresiști chilieni, mulți dintre aceștia bucu- rindu-se de ospitalitatea poporului român, de posibilitatea de a trăi și munci in România.în anii care s-au scurs de la înlăturarea guvernului popular din Chile, a spus în cuvîntul său muncitorul Vasile Musce- leanu, colectivul nostru nu a contenit să-și exprime solidaritatea sa militantă cu oamenii muncii, cu poporul chilian.Relevind faptul că lupta pentru democrație și progres nu poate fi înfrintă prin lovituri de stat și represiuni, inginera Mioara Neagoe a spus : în numele tovarășilor mei din uzină, do

care arată, de fapt, că tenisul face progrese serioase, că nivelul său valoric crește de la an la an.Un joc frumos, foarte aplaudat au furnizat alte două fete, de la categoria cea mai mică, 11—14 ani : Mihaela Dumitriu (Galați) și Cornelia Cozac (Mureș). Partida s-a încheiat cu victoria revelației de anul trecut. Mihaela Dumitriu, 2—0 (6—3, 6—1) care anul acesta, potrivit aprecierilor specialiștilor prezenți aici, depune o serioasă candidatură pentru titlu. în categoria confruntărilor de ținută, foarte dirze și echilibrate, se Sot înscrie partidele dintre ovența Marcel (Gorj) și Mi- haijic Eugen (Maramureș) cate- foria 19—25 de ani. Rezultat-1 (2—6, 6—2, 6—2) ; dintre Farkaș Zoltan (Harghita) și Rugină Alexandru (Cluj) — aceeași categorie, rezultat 2—1 (6—4, 3—6, 6—1) și deosebit de disputata partidă dintre reprezentantul Prahovei, Vulpescu Dinu, muncitor, și cel al Argeșului, Săndulescu Gabriel, elev, ciștigată de ultimul cu 2—1 (8—1, 5—7, 7—5). O partidă în care au fost etalate de către cel doi concurenți, deosebit de tenaci. reale virtuți tehnico-tacti- ce, demonstrînd o valoare foarte apropiată de sportivii de performanță : mingi tăiate și lifta- țe. servicii puternice, stopuri, un joc precis atît la fileu cît și pe fundul terenului, toate acestea făcute cu o mare ambiție și atenție, cu mare risipă de energie. A impresionat la categoria 11—14 ani concurentul Manea Ion, din comuna Cărând (Arad) care și-a învins cu un scor categoric adversarul : 2—0 (6—1,8—1) și s-a calificat pentru 8-imile de finală. Pentru a se

Vizita delegației Partidului 
Dreptății din TurciaContinuînd vizita Ia Brașov, delegația Partidului Dreptății din Turcia, condusă de Sabit Osman Avei, vicepreședinte al Partidului Dreptății, deputat de Artvin, a avut joi o întrevedere cu Marin Stoianovici, prim- vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului Brașov, Cornel Șandru, secretar al Consiliului municipal al F.U.S., cu alte cadre de conducere locale.In cursul dimineții, membrii delegației au fost oaspeții constructorilor de tractoare. In sala de consiliu, directorul general al Centralei industriale pentru tractoare și mașini agricole, Vasile Sechel, a înfățișat oaspeților dezvoltarea întreprinderii, preocupările colectivului de aici pentru diversificarea tipurilor de tractoare. Au fost vizitate principalele sectoare ale întreprinderii, unde se află în pregătire pentru a fi livrat în Turcia un lot de tractoare.In cursul aceleiași zile, a fost vizitată marea întreprindere brașoveană specializată In construcția de autovehicule.Prim-vicepreședintele Consiliului popular al municipiului Brașov a oferit un dejun în onoarea oaspeților.
CRONICA

U. T. C.Ieri dimineață a părăsit Capitala. indreptîndu-se spre Copenhaga, o delegație a Uniunii Tineretului Comunist, formată din tovarășele Doina Ruxandra C i o f u, membru supleant al Biroului C.C. al U.T.C., și Elisabe- ta Vlădescu, secretar al Consiliului tinerelor fete al C.C. al U.T.C., pentru a lua parte la lucrările seminarului european eu tema „Tinerele femei in lupta pentru drepturi egale, pace, securitate și progres".

resc să reafirm cele mai adinei sentimente de solidaritate cu toți oamenii muncii din Chile, asigurîndu-i că vom fi totdeauna alături de ei în lupta pentru eliberarea deținuților politici și sindicali pentru restabilirea drepturilor omului și libertăților democratice.La mitingul care a avut loc la Combinatul de fibre sintetice „Terom" din Iași, a luat cuvintul Elisabeta Ionescu, președinta comitetului sindicatului, care, după ce a subliniat poziția principială și fermă a partidului și statului nostru, exprimată cu claritate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în declarația făcută la Bogota, prin care a condamnat lovitura de stat militară șl asasinarea președintelui Allende, cît și prin alte numeroase acțiuni, a arătat: Solidari în continuare cu lupta dreaptă a poporului chilian, ne exprimăm încrederea că clasa muncitoare, toți oamenii muncii din Chile, vor învinge reacțiu- nea și vor determina reluarea cursului schimbărilor revoluționare, vor redobindi dreptul lor sacru la o viață liberă, demnă, pusă în slujba păcîl și progresului.Reafirmind sentimentele de solidaritate, ale muncitorilor combinatului cu poporul chilian, Gheorghe Andrei, operator chimist, a arătat : Cerem să înceteze prigoana și represiunile, să fie restabilită ordinea constituțională, să fie respectate drepturile omului în Chile. Cerem să fie restabilite libertățile sindicale și democratice, să fie eliberați deținuții politici și sindicali.

pregăti în condiții mai bune, cît mai apropiate celor de concurs, Ion Manea venea din comuna lui în fiecare simbătă la Arad cu autobuzul (42 km) și se întorcea luni înapoi acasă. Stătea la antrenorul său, un animator al tenisului, Constantin Sarafo- leanu (pensionar) care îl însoțește aici și care este foarte sigur de succesul elevului său. „Ion este foarte ambițios, foarte silitor — ne-a mărturisit in- structorul-antrenor. Trebuie să știți că așa cum e bun la tenis, așa este și la muncă acasă, așa este și la învățătură. Din clasa I și pină într-a VIII-a a luat premiul I în fiecare an !“ O frumoasă carte de vizită pentru un participant la turneul final.Cea de a doua zi de întreceri poate fi considerate ziua unor partide echilibrate, spectaculoase, dar și ziua unei surprize de proporții. Eliminarea din competiție a campioanei de anul trecut.Mîine (astăzi — n.n.) se vor desfășura partide din cadrul 8-imilor și sferturilor de finală, în care sînt angajați un număr mare de reprezentanți din județele Cluj, Dolj, Argeș, Gorj, municipiul București, Constanta, Hunedoara, Galați etc.Din programul zilei de mîine se mai desprinde : intilnirea cu finaliștii a sportivilor noștri de mare performanță Toma Ovici, Mariana Simionescu, Virginia Ruzici, Dumitru Hărădău care, atît pentru concurenți cît și pentru tinerii oaspeți ai stațiunii Costinești vor oferi un program de demonstrații începind de la orele 16.
VASILȘ CABULEA
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convocarea unei Conferințe
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mondiale pentru știință
TINERETUL LUMII

cu președintele Prezidiului
ți tehnologie Comitetului Central al P.C. din Japonia

• GREVA CADRELOR DI
DACTICE DIN NEW 
YORK

Situația din
Portugalia

Industrializarea formează un capitol distinct în dezbaterile actualei sesiuni extraordinare a Adunării Generale a O.N.U. care, constatînd minusurile evidente ale desfășurării strategiei internaționale a dezvoltării din cadrul celui de-al doilea Deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare concentrează atenția statelor membre asupra situației economice precare din majori- tateif statelor în curs de dezvoltare și dirijează eforturile generale spre adoptarea de măsuri menite să prevină agravarea decalajelor economice dintre statele sărace și cele bogate, să faciliteze promovarea industrializării celor din prima categorie.Plenarei Adunării Generale i-au fost prezentate, în cadrul ședințelor de miercuri, o serie de propuneri concrete vizind transpunerea în viață a Declarației și Planului de acțiune ale Conferinței statelor nealiniate de la Lima privind dezvoltarea și cooperarea industrială. Reprezentanții țărilor nealiniate, între care cei ai Siriei, Columbiei și Republicii Malgașe, au apreciat câ trebuie luate măsuri pentru stabilirea în cadrul O.N.U.D.I. și a altor organisme internaționale adecvate a unui sistem de consultări. intre țările în curs de dezvoltare șl cele industrializate, pentru facilitarea realizării obiectivelor fixate în domeniul industrializării, inclusiv prin crearea de noi obiective industriale în țările în curs de dezvoltare.Numeroși vorbitori au evidențiat că garanția progresului e- conomic și social al statelor in curs de dezvoltare constă in a- plicarea științei și tehnicii mo-
Pavilionul României

distins la Tirgul 
internațional 
de la Alger

derne in industrie. Această propunere — inițiată de România la cea de-a 25-a sesiune ordinară a O.N.U. — a fost continuată printr-o altă inițiativă românească privind convocarea unei Conferințe mondiale pentru știință și tehnologie. Dezbaterile generale din plenară, la care pină miercuri seara au luat cuvîntul 101 șefi de delegații ale statelor membre, evidențiază adeziunea cvasiunanimă a acestora la propunerea românească care a și fost înscrisă in documentul final provizoriu al sesiunii extraordinare.De asemenea, în plenară a fost avansată propunerea ca toate guvernele, folosind în cel mai înalt grad cunoștințele, experiența și mijloacele disponibile în cadrul sistemului Națiunilor Unite. și, prin intermediul O.N.U.D.I.. să întreprindă un studiu privind elaborarea de metode diverse • de cooperare financiară și tehnică care să fie adaptate nevoilor specifice ale cooperării internaționale în domeniul industrial și să-l supună Adunării Generale spre analiză în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a sa.Alte propuneri concrete privind industrializarea, avansate dezbaterilor plenarei și înscrise in documentele de lucru a- flate în analiza Comitetului ad-hoc, se referă la atenția deosebită ce trebuie acordată grupului statelor subdezvoltate, fără litoral sau insulare, pentru a pune la dispoziția lor resurse tehnice și financiare necesare ameliorării situației precare a economiilor lor și folosirii resurselor lor umane și materiale pentru a le ridica la locul și rolul ce li se cuvine de drept în economia lumii contemporane. Această problemă, potrivit recomandărilor făcute in dezbateri, va fi înscrisă și pe agenda apropiatei sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U., care urmează a-și deschide lucrările marțea viitoare.

Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a fost primită, joi, de tovarășul Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului Comitetului Central Partidului Comunist din ponia.Din partea japoneză, au ticipat Tetsuzo Fuwa, membru al Prezidiului Permanent, șef al Secretariatului C.C. al P.C.J., Toshio Sakaki, membru al Prezidiului C.C., al Secretariatului C.C. al P.C.J., Hiroshi Kikuna- mi, membru al Secretariatului C.C., șef al Secției internaționale a C.C. al P.C.J., Fumio Yamashita, membru al C.C. al P.C.J.Delegația P.C.R. a transmis tovarășului Kenji Miyamoto din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial și urări de succes în activitatea P.C.J. închinată intereselor fundamentale ale poporului japonez, cauzei socialismului, progresului și păcii, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. Exprimînd cele mai profunde mulțumiri, tovarășul Kenji Miyamoto a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un fierbinte salut tovărășesc, urări frățești de succes in îndeplinirea funcțiilor de înaltă răspundere in conducerea partidului și statului, sănătate și viață lungă.După ce a evocat bunele relații statornicite între P.C.R. și P.C.J., importanța întâlnirilor pe care Nicolae voltarea muniștii varășul fățișat pe larg preocupările actuale ale P.C.J., obiectivele luptei politice pentru înnoirea vieții sociale a Japoniei, pentru mobilizarea maselor largi în slujba cauzei bunăstării poporului, democrației, progresului social și păcii.în cursul convorbirilor s-a re-

al Ja-par-

le-a avut cu tovarășul Ceaușescu pentru dez- solidarității dintre co- români și japonezi, to- Kenji Miyamoto a în-
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levat importanța relațiilor de colaborare dintre P.C.R. și P.C.J. în' lupta pentru refacerea și întărirea unității mișcării muncitorești și comuniste internaționale, pentru creșterea prestigiului ideilor socialismului în lume, pentru împlinirea aspirațiilor forțelor progresiste, anti- imperialiste de pretutindeni.Delegația P.C.R. a reînnoit invitația adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu tovarășului Kenji Miyamoto de a face o vizită în România pentru dezvoltarea schimburilor de opinii și experiență, pentru continuarea dialogului fructuos între conducerile celor două partide.în seara aceleiași zile, tovarășii Kenji Miyamoto și Tetsuzo Fuwa au oferit în cinstea delegației P.C.R. o masă tovărășească. la care au participat membri ai Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.J. A luat parte, de asemenea, Nicolae Fi- nanțu. ambasadorul României la Tokio.întîlnirea și masa tovărășească s-au desfășurat intr-o bianță de caldă prietenie.

Greva cadrelor didactice din New York, declanșată mărfi, odată cu expirarea contractelor colective, tinde să se extindă, in ciuda unui ordin legislativ care o declară ilegală. Profesorii au refuzat, după cum s-a anunțat, să-și reia activitatea, aceasta hotărîre fiind sprijinită de liderii sindicali. In semn de solidaritate cu greviștii, cadrele didactice ale școlilor particulare au decis la rindul lor să-și înceteze activitatea la expirarea contractelor, care va surveni marți.
• COPENHAGA : DEMON

STRAȚIE DE PROTEST 
FAȚA DE CREȘTEREA 
ȘOMAJULUI JUVENILAproximativ 3 000 de persoane au participat in capitala daneză la o demonstrație de protest fată de creșterea șomajului in rindurile tineretului. Potrivit statisticilor oficiale, din totalul șomerilor din Danemarca 75 000 sînt tineri.

Președintele Republicii Peru, general de divizie Francisco Morales Bermudez, a primit pe ambasadorul României la Lima, loan Comănescu.Cu acest prilej, președintele Republicii Peru a rugat pe ambasadorul român să transmită urări de sănătate și de fericire personală președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Președintele peruan a relevat, totodată, cursul pozitiv ’ al relațiilor de colaborare dintre cele două țări și posibilitățile de dezvoltare in continuare a acestor relații.

Reliefînd bunele relații dintre România și Peru, ambasadorul țării noastre a subliniat interesul și solidaritatea cu care poporul român urmărește procesul revoluționar peruan, eforturile pentru continuitatea și consolidarea acestuia, pentru afirmarea independenței, suveranității și demnității naționale.A fost exprimată, totodată, satisfacția în legătură cu ascendentă a relațiilor diplomatice, economice, științifice și culturale România și Peru.
evoluția politico- tehnico- dintre

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

ÎN ETIOPIA ORIENTUL
APROPIAT

Tîrgul internațional de la Alger, aflat anul acesta la cea de-a 12-a ediție, și-a închis porțile — după ce a primit 3,5 milioane de vizitatori. în cadrul ceremoniei de premiere a celor mai reprezentative participări, pavilionul țării noastre — ale cărui exponate, îndeosebi mașini și utilaje, au întrunit a- precieri elogioase din partea specialiștilor, — a fost distins cu „medalia de argint'*.Pavilionul românesc a fost vizitat de șeful statului alge- rian. Houari Boumediene, de președintele Republicii Insulelor Capului Verde, Aristides Pereira, de numeroase delegații guvernamentale de peste hotare, personalități e- conomice, oameni de afaceri, care au daț o înaltă apreciere calității și modului de prezentare a exponatelor.Prezența României la toate cele 12 ediții ale Tirgului internațional de la Alger a impulsionat dezvoltarea relațiilor economice ale țării noastre cu țara gazdă, cu alte state participante la această prestigioasă manifestare internațională.

Activitatea politică în Franța este marcată in această săptă- mînă prin sesiunea extraordinară a Adunării Naționale, chemată să dezbată și să statueze asupra planului de redresare e- conomică adoptat la 4 septembrie de guvern.în cadrul ședinței inaugurale, primul ministru, Jacques Chirac, a prezentat în fața depu- taților noul program guvernamental. Arătînd că anul 1975 se caracterizează în Franța și în alte țări occidentale printr-o reducere a activității economice care a dus la creșterea șomajului, șeful guvernului a relevat faptul că celor 765 000 de șomeri înregistrați în luna iulie li se vor adăuga alte 80 000 de persoane ce vor fi concediate din motive economice. El a subliniat apoi importanta planului guvernamental care prevede o serie de măsuri economice, financiare și sociale, printre care introducerea în circuitele economice a 30 miliarde de franci.în cursul dezbaterilor au fost primite cu. viu interes intervențiile reprezentanților Uniunii stingii, deputății Georges Mar-

chais, secretar general al Partidului Comunist Francez, Francois Mitterrand, prim-secre- tar al Partidului socialist, și Robert Fabre, președintele Mișcării radicalilor de stingă. Conducătorii celor trei partide au analizat planul guvernamental arătînd că el nu răspunde gravelor dificultăți prin care trece economia țării, nevoilor și aspirațiilor oamenilor muncii. Ei au propus o serie de măsuri economice și sociale, printre care : sporirea salariului minim, crearea de noi locuri de muncă, indemnizarea tinerilor șomeri, garantarea resurselor agricultorilor. în acest sens, ei au subliniat apoi importanța și actualitatea programului comun de guvernămînt elaborat de U- niunea stingii în vederea unor transformări profunde în viața economică, politică și socială a țării.După dezbateri, care s-au desfășurat în tot cursul nopții, joi dimineața, Parlamentul a adoptat planul guvernamental. Deputății comuniști, socialiști și radicali de stînga au votat împotrivă.

R.D. GERMANA - Imagine de la Uzina de echipament pentru 
industria chimică din Fiirstenwalds

împlinirea unui an de la ■victoria revoluției populare in Etiopia prilejuiește trecerea în revistă a cîtorva din aspectele principale ale situației economico-sociale din această tară, aflată în plină transformare înnoitoare.La puțin timp după înlăturarea de la conducerea tării a împăratului Haile Selassie. Consiliul militar provizoriu a făcut cunoscute o serie de ho- tărîri menite a înlătura definitiv rinduielile feudale, pentru înfăptuirea unor profunde restructurări politice, economice și sociale. în vederea valorificării superioare a importantelor resurse materiale și umane in interesul maselor largi populare, al progresului întregii țări. E- xistența unor relații de producție anacronice. poziția cercurilor aristocratice preocupate doar de propria înavuțire au avut consecințe grave asupra evoluției acestui stat, Etiopia afiîndu-se din punct de vedere al venitului mediu anual pe cap de locuitor pe unul din ultimele locuri în lume. Această stare de lucruri este cu atît mai nefirească, cu cit Etiopia — cu o istorie milenară — se situează pe locul trei intre statele africane în ceea ce privește numărul populației, dispune de un subsol bogat in substanțe utile, de pămin- turi fertile de pe care se pot obține 2—3 recolte anual și, eu excepția anilor de ocupație de către imperialismnl musolinian, nu a cunoscut dominația colonială. Orientarea politică a noului guvern

etiopian a fost sintetizată intr-o declarație-program. cu semnificație deosebită in e- forturile ce se întreprind in prezent pentru dezvoltarea pe calea progresului, in lupta pentru consolidarea puterii politice, a independentei, a suveranității și unității tării. Documentul menționat prevede înlăturarea sechelelor feudalismului, preluarea de către stat a controlului întregii economii, naționalizarea principalelor ramuri industriale, a producției de e- nergie electrică și a mijloacelor de comunicație, înfăptuirea reformei agrare. Aplicarea în viată a prevederilor acestui program se bucură de simpatia și sprijinul larg ale populației. Naționalizarea băncilor, a companiilor de a- sigurare, a unor mari întreprinderi, decretarea reformei agrare se circumscriu deja unor asemenea preocupări, ti
vind drept obiectiv lichidarea ignorantei, combaterea sărăciei, pentru realizarea unui progres economic și social rapid.Poporul român urmărește cu simpatie noul proces pozitiv din Etiopia. Vizita oficială de prietenie in tara noastră a delegației Guvernului militar provizoriu al Etiopiei, primirea la tovarășul Nicolae Ceaușescu au oferit prilejul evidențierii dorinței comune de a bunele dintre binele cauzeilaborării internaționale.

BEIRUT. — Un grup de șase avioane militare israeliene au bombardat joi o tabără palestiniană aflată în localitatea Borgholieh. din sudul Libanu- ■ lui, a anunțat Ministerul libanez al apărării, reluat de agenția Associated Press. Ca urmare a raidului — care a durat 20 de minute — 2 persoane au fost ucise.TEL AVIV. — Avioane Isr>er liene au bombardat joi o tabP*'  palestiniană din sudul Libanului, a anunțat la Tel Aviv un purtător de cuvînt militar, citat de agențiile Reuter și France Presse.
Lucrările sesiunii

Convenției 

constituționale 
nord-irlandeze

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT• LA PALATUL NAȚIUNILOR DIN GENEVA a avut loc joi o nouă rundă de convorbiri intre delegațiile egipteană și isracliană în cadrul grupului de lucru militar care are drept sarcină elaborarea protocolului de aplicare a celui de-al doilea a- cord interimar de dezangajare militară in Sinai. Intr-un comunicat se precizează că „a fost reluat schimbul de opinii asupra unor chestiuni legate de zona sudică**  prevăzută in acord.

la 1137,2 milioane ruble, înre- gistrind o creștere de aproape două ori în comparație cu nivelul anului precedent.
EPIDEMIE DE ENCEFALITA 

IN S.U.A.

MANEVRE MILITARE IN 
BAVARIA

• IN STATELE UNITE se înregistrează în prezent o epidemie de encefalită care este deja calificată drept cea mai gravă din ultimii 10 ani. Maladia afectează statele Illinois și Mississippi. Numărul cazurilor a depășit 800, 47 dintre ele dovedin- du-se fatale.

derea asigurării securității, guvernul Uniunii Sovietice roagă guvernele altor țări care se folosesc de căile aeriene și maritime din Marea Barents să dispună ca navele și avioanele lor să nu intre în perimetrul indicat intre orele 10 și 21 (ora locală).

intensifica relații tradiționale cele două state spre popoarelor noastre, al păcii, prieteniei si co-
I. TIMOFTE

Joi. după-amiază s-au reluat la Belfast lucrările sesiunii Convenției constituționale nord- irlandeze, aleasă în scopul de a căuta o formulă de guvernare a provinciei pe baza principiului „împărțirii responsabilități- lor“ între reprezentanții populației protestante și catolice. Ședința de joi a fost consacrată dezbaterii unei moțiuni ce exprimă ' punctul de vedere al cercurilor extremiste protestante opuse politicii guvernului britanic de realizare, pe calea convorbirilor între părțile interesate, a unei soluții politice. Moțiunea, aprobată .în absența reprezentanților mai multor grupări politice, nu are semnificații politice pentru viitorul provinciei.

Guineea-Bissau pe calea 
dezvoltării independente

ndelungată și plină de grele jertfe a fost lupta poporului din Guineea- Bissau pentru libertate și independentă națională, pentru dreptul de a fi stăpin pe destinele sale. Timp de 500 de ani această ta; ră, situată pe coasta occidentală a continentului african, între Republica Guineea și Senegal, cu o suprafață de 36 125 kmp și o populație de aproximativ 650 000 locuitori, a cunoscut asuprirea colonială portugheză. Dar năzuința spre libertate a poporului guineez n-a putut fi infrintă și s-a transformat treptat intr-o luptă organizată, plină de dîrzenie și abnegație, prin crearea, in 1956, a Partidului African al Independentei din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) de către cunoscutul patriot și luptător pentru eliberarea patriei sale, Amilcar Cabrai, secretar al P.A.I.G.C., asasinat la începutul anului 1973. Reunind în rindurile sale patrioti din diferite pături ale populației, această formațiune politică, întârindu-și permanent rindurile, s-a afirmat ca singurul exponent al năzuințelor vitale ale poporului dinGuineea-Bissau. ridicînd sussteagul luptei pentru înlăturarea dominației coloniale. Luna sep- tembrie a anului 1959 marchează începutul luptei armate împotriva dominației coloniale, P.A.I.G.C. hotărînd trecerea de Ia lupta politică la cea armată, iar în 1963 sînt create forțele armate revoluționare ale poporului, un consiliu militar care își asumă conducerea luptei pe plan national. Paralel cu acțiunile de pe fronturile de luptă. P.A.I.G.C. a trecut la edificarea unor noi structuri eco- nomico-sociale în zonele eliberate (mai mult de trei pătrimi din întreg teritoriul tării), de ridicare a conștiinței politice a

maselor. Au fost create organe locale ale puterii, s-a consolidat rețeaua învătămîntului și de apărare a sănătății populației. Toate aceste succese au facilitat proclamarea, la 24 septembrie 1973, a Republicii Guineea-Bissau stat independent, suveran și democratic, împlinindu-se astfel dezideratul de veacuri al acestui popor de a trăi într-o patrie liberă și independentă, de a se dezvolta de-sine-stătă- tor. Acestui eveniment avea să i se adauge, la numai un an, altul. La 10 septembrie 1974 Portugalia, eliberată la 25 aprilie de fascismul salazarlst, a recunoscut Guineea-Bissau ca stat suveran, punînd capăt unui război nedrept și încheind definitiv capitolul dominației străine m această țară.In prezent, guvernul Republicii Guineea-Bissau acționează pentru instaurarea unei societăți democratice, întemeiate pe participarea largă a maselor la conducerea și realizarea o- biectivelor politice, economice și sociale. Prima sesiune a A- dunării Naționale Populare a Republicii Guineea-Bissau. ținută în condiții de libertate, în primăvara acestui an, a aprobat decretul privind naționalizarea întregului pămînt, agricultura fiind principala ramură economică a țării. Un obiectiv principal în dezvoltarea economiei agricole îl constituie diversificarea culturilor, modernizarea lucrărilor agricole și. mai ales, împărțirea de loturi cultivable țăranilor săraci, precum și crearea de ferme agricole experimentale, care se vor transforma in veritabile școli pentru pregătirea cadrelor de specialiști. Acest obiectiv este strîns legat de reconstruirea satelor distruse de război. Se depun eforturi șl în direcția înființării unor întreprinderi industriale de stat, precum și întreprinderi mixte pentru prelucrarea materiilor

prime agricole și o mai eficientă valorificare a resurselor naturale ale țării.In spiritul politicii sale externe principiale. România socialistă și-a manifestat încă de la început deplinul sprijin față de cauza eliberării Guineei-Bissau, între popoarele noastre, intre P.C.R. și P.A.I.G.C. statorni- cindu-se strinse raporturi de prietenie, colaborare și solidaritate. O expresie a acestor bune relații stabilite o constituie semnarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu și regretatul conducător al luptei de eliberare din Guineea-Bissau. Amilcar Cabrai, a Comunicatului comun din iunie 1972 — primul act oficial internațional semnat de către reprezentanții legitimi ai poporului din Guineea-Bissau. Recunoașterea de către România a Republicii Guineea-Bissau, chiar din clipa creării acesteia, și stabilirea de relații diplomatice cu noul stat independent — țara noastră fiind prima din afara continentului african care a făcut acest lucru — semnarea Declarației comune, în noiembrie 1973, intilnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Aristides Pereira, secretar general al P.A.I.G.C., și cu tovarășul Luis Cabrai, președintele Republicii Guineea-Bissau. la Conakry, in primăvara anului trecut, au constituit noi momente de reafirmare a solidarității și colaborării rodnice dintre popoarele noastre.Sărbătoarea națională a Republicii Guineea-Bissau prilejuiește poporului român reafirmarea hotăririi de a-i acorda și pe mai departe tot sprijinul pe calea făuririi unei vieți noi, prospere, de a întări colaborarea între România și Guineea-Bissau, corespunzător intereselor celor două țări și popoare, al întăririi păcii și cooperării in lume.
GH. SPRINȚEROIU

• GUVERNUL REPUBLICII FEDERALE GERMANIA a informat, miercuri, statele semnatare ale Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, de la Helsinki, că între 14 și 23 octombrie vor avea loc in Bavatia manevre militare în cadrul e- xercițiului „Reforger 75“. La a- ceste manevre vor participa țe americane, vest-germane, nadiene și din alte țări N.A.T.O.
for- ca- ale
u-• ITALIA VA ACORDA NIUNII SOVIETICE un credit bancar pe termen lung în valoare de 900 milioane dolari, in ’ ' za acordului intervenit la cheierea convorbirilor dintre legațiile guvernamentale ale lor două țări, desfășurate Moscova — relatează agenția TASS. Creditul va fi utilizat de către organizațiile sovietice de comerț exterior pentru achiziționarea de mașini și utilaje produse in Italia, inclusiv de mașini și utilaj destinat realizării unor proiecte de amploare pe bază de compensații.In 1974, schimburile comerciale sovieto-italiene s-au ridicat
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ELIXIRUL TINEREȚII: Sala Pa
latului (orele 17,15: 20,15); Scala 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Modern (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30).

SOȚIA LUI JEAN : Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Grădina 
Capitol (ora 19.30).

EMIGRANTUL: Floreasca (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15); 
Aurora (orele 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Grădina Aurora (ora 
19,15).

DELICT DIN DRAGOSTE: Fes
tival (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,45); Favorit (orele 9,15; 11.30;
13,45: 16; 18,15; 20,30); Grădina 
Festival (ora 19,30); Grădina sta
dionului Steaua (ora 19,30).

LUNATICUL: Doina (orele 11,15; 
13,15; 15,30; 17,30; 19,45) — la ora 
9 Program pentru copii.

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD: Luceafărul (orele 9; 11,45; 
14,30; 17,15: 20,15).

ȚARA LUI SANINIKOV: Lu
mina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

• O EXPOZIȚIE DE GRAVURĂ și litografie românească contemporană a fost deschisă joi, 11 septembrie, la casa Uniunii Artiștilor Plastici din Moscova.La vernisaj, au luat cuvîntul V. V. Goreainov, secretar al conducerii Uniunii Artiștilor Plastici din U.R.S.S., și Gheorghe Colț, însărcinat cu .afaceri a.i. al României în Uniunea Sovietică.Expoziția, cuprinzînd 43 de lucrări reprezentative ale genului, se înscrie în ansamblul schimburilor de valori culturale româno-sovietice.
LANSĂRI DE RACHETE ÎN 
DIRECȚIA MARII BARENTS• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- GENȚIA TASS, între 16 și 27 septembrie, în Uniunea Sovietică vor avea Ioc lansări de rachete în direcția Mării Barents, într-o zonă cu circumferința de 40 mile marine. Centrul zonei respective se va afla la 73 grade 00’ latitudine nordică și 35 grade 00’ longitudine estică. în ve-

„MONTONEROS" - 
ORGANIZAȚIE ILEGALA• AUTORITĂȚILE ARGEN- TINIENE au declarat ilegale orice activități desfășurate de organizația autointitulată „Mon- toneros**.  In decretul dat publicității la Buenos Aires se arată că activitățile acestei organizații contraveneau ordinii de stat — relevă agenția Prensa Latina.• AUTORITĂȚILE MUNICIPALE din Ludwigsberg, localitate situată în apropiere de Stuttgart, au hotărit interzicerea unei demonstrații neonaziste care loc la 27 fața sediului trai pentru urmărirea nalilor fasciști**  Decizia a fost adoptată la cererea Ministerului de Interne al landului

urma să aibă septembrie, in „Oficiului cen- crimi- din acest oraș.Baden-Wiirtemberg.R.F.G. costul vieții a în luna august cu 5,9 față de perioada cores- trecut, a• IN crescut la sută, punzătoare a anului anunțat miercuri Biroul federal de statistică de la Bonn.• 1N ITALIA, in luna iulie, prețurile cu ridicata au sporit cu 5,1 la sută comparativ cu a- ceeași perioadă a anului 1974, anunță un comunicat al Institutului central de statistică. Cele mai mari majorări s-au înregistrat la cereale și la o serie de produse industriale.
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perișul și' zidurile, cupola făcînd un tot unic cu pereții încli- 
ț nați. In sală se vor putea desfășura. întreceri la 12 discipline 
i sportive. O serie de corpuri de iluminat, ascurr- *-  — 
ț tribunelor, vor lumina uniform și puternic sala,

’I

I• UN NOU BILANȚ PROVIZORIU AL VICTIMELOR PROVO
CATE DE CUTREMURUL CARE A AVUT LOC IN TURCIA, la 
sfirșitul săptăminii trecute, indică 2 300 de morți în zona de 
epicentru a seismului — localitatea Lice. Pe ansamblul regiu
nii afectate, se apreciază că numărul total al persoanelor care 
și-au pierdut viața depășește 3 000. La Ankara se menționează 
că operațiunile de degajare a ruinelor continuă și că se aș
teaptă ca acest tragic bilanț să fie din nou depășit. In același 
timp, s-a anunțat că noi ușoare cutremure au fost resimțite, r-. . 
miercuri, la Lice. Șase persoane șl-au pierdut viața și multe', * 
dintre clădirile care au rezistat seismului de simbătă s-au pre- ' 
făcut acum și ele în ruine • FRANQOISE SAGAN REALIZA
TOARE DE FILM. După ce șase dintre romanele sale au fost 
ecranizate, bucurîndu-se de succes, cunoscuta romancieră fran
ceză s-a hotărit să debuteze și în regia de film. Este vorba de 
filmul „Ferigile albastre**,  al cărui scenariu este scris tot de 
Frangoise Sagan • ÎNCERCARE. Un indian, Badhu Gupta, șl 
un japonez, Suburo Ichyoshi, intenționează să survoleze Eve- 
restul la bordul unui balon umplut cu aer cald, s-a anunțat 
la Delhi. Balonul, realizat din nylon cu poliuretan, va fi do
tat cu un arzător cu propan. El va dispune de rezerve de 
oxigen, de alimente, echipament radio și de salvare. Prima 
tentativă a celor doi temerari va avea loc în mai 1976 • MA
TERIAL PLASTIC BIODEGRADABIL. Omul de știință brita
nic G. J. L. Griffin, profesor la Universitatea Bunel, a des
coperit o metodă de tratare a maselor plastice prin care aces
tea se pot descompune în timp. După cum este cunoscut, ma
sele plastice constituie o sursă importantă de poluare. Dacă 
sînt incinerate, ele degajă gaze toxice; îngropate, sînt pur și 
simplu indestructibile. Noul procedeu pare a fi deosebit de 
simplu: in cursul procesului productiv se adaugă... amidon. 
Rezultatul — informează omul de știință britanic — este de-a 
dreptul spectaculos: noul material poate ii atacat de bacterii 
și în cele din urmă distrus, indiferent unde este depozitat după 
utilizare — in sol, la suprafața acestuia sau in apele mării. 
Intr-o. anumită perioadă de timp — care poate fi determinată 
de cantitatea de amidon adăugată — masele plastice sint con
vertite de bacterii in apă, bioxid de carbon șl humus obiș
nuit. Intrucit amidonul este abundent și mal ieftin decit ma
sele plastice, prețul noilor produse este la rindul său mai re
dus • „STEA DE MARE**  pentru jocurile olimpice din 1980. Sec
țiunea în plan a sălii sportive universale, care va fi construită 
la Moscova, pe malul riului cu același nume, în vederea jocu
rilor olimpice din anul 1980, va semăna cu o uriașă stea de 
mare de culoare aurie. Autorii proiectului au. avut in vedere 
construirea unui element spațial, care să constituie și aco-

O serie de corpuri de iluminat, ascunse în spatele 
, —vcreînd efec-
i tul unui cer artificial. Iluminatul este calculat în așa fel îneît 
1 în sală să se poată realiza transmisii de televiziune In direct. 
I______ ________________________

V 
ț 
î 
J 
J 
J 
î 
î 
î
î 
î 
J 
î 
î 
ț 
I 
I 
î 
î 
î i

ji 3 WW 1
HYPERION: Timpuri Noi (orele 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).
FLUVIU FĂRĂ ÎNTOARCERE: 

București (orele 8,45; 11; 13,15: 
16,15: 18,30; 20,30): Grădina Di
namo (ora 19,30); Grădina Lucea
fărul (ora 19.30); Grădina Bucu
rești (ora 19,30).

EVADAREA: Miorița (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20); Tomis 
(orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 
20.30); Grădina Tomis (ora 19.15).

ZIUA CEA MAI LUNGA: Vic
toria (orele 9; 12,30: 16; 19,30).

ALO, TAXI I: Glulești (orele 
15,30: 18; 20,15).

HOINARII: Central (orele 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18.15; 20,30).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE: Drumul Sării (orele 15,30; 
18: 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI COLȚ ALB: 
Feroviar (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Excelsior (orele 9; 
1L15; 13,30; 16; 18,15; 20,30); Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

OMUL DIN LONDRA: Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) ; Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

LANȚURI: Bucegl (orele 16; 18); 
Grădina Bucegl (ora 19,45).

TOAMNA BOBOCILOR: Unirea 
(orele 16; 18); Grădina Unirea (ora 
19.45).

SCUFUNDARE LA MARE ADIN- 
CIME: Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30); Gloria (ore
le 18,15: 20,30); Grădina Titan 
(ora 19,30).

AGENTUL STRANIU: Lira (ore
le 15,30; 18).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ: Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

MUNTELE ASCUNS: Pacea
(ora 20).

PIAF: Cotrocenl (orele 10; 12; 
14; 16; 20).

NU TE VOI IUBI: Crîngașl 
(ora 17).

PĂDUREA DE MESTECENI: 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

OMUL DIN LARAMIE: Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

OAMENII DE PE FLAMINGO 7 
Moșilor (orele 15,30; 18); Grădina 
Moșilor (ora 19,30).

STRĂLUCIREA soarelui: 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15); 
Grădina Lira (ora 20).

AȚI CHEMAT DOCTORUL? 
Munca (orele 16; 18: 20).

INFRtNGEREA LUI L. WIL-

KISON: Arta (orele 15,30; 17,45; 
20); Grădina Arta (ora 19,30).

BALUL DE SIMBATA SEARA: 
Vltan (orele 15,30; 18).

ORDINUL ANA: Rahova (orele 
16; 18,15).

EPILOG LA GRANIȚA: Pro
gresul (orele 16; 18; 20); Cosmos 
(orele 15,30; 18: 20,15).

ȘCOALA TINERILOR CĂSĂTO
RIȚI: Pacea (orele 15.30; 17,45).

ELIXIRUL TINEREȚII: Grădina 
Modern (ora 19,30).

OCHII SHIVANEI: Grădina Vi- 
tan (ora 19,30).

rești". 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex. 17,05 Rezonanțe de 

madrigal — muzică corală. 17.25 
Festivalul comediei cinematografi
ce la TV. Cinematograful de altă
dată — producție a studiourilor 
italiene. 19,15 Publicitate. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Seară de operetă. „La calul bă
lan" de R. Benatzky (I). Interpre
tează ansamblul Teatrului muzical 
din Brașov. 21,10 Telex. 21,15 Via
ța economică a Capitalei: Ex
port, calitate, competitivitate. 21.40 
Biblioteca pentru toți. Ion Barbu 
— omul, matematicianul, poetul. 
22,25 închiderea programului.

PROGRAMUL 1

18,30 Teleșcoală. 17,00 Emisiune 
în limba germană. 18,45 Tragerea 
Loto. 18,55 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20,20 
Publicitate. 20,25 Festivalul come
diei cinematografice la TV. „Un 
surîs în plină vară" — producție 
a studioului cinematografic „Bucu

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio): TITANIC 
VALS — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" (la Teatrul de vară 
Herăstrău): DUDUL LUI TRAIAN 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Grădina Boema): IN GRĂDINA 
BUCURIILOR — ora 19,30; (Sala 
Savoy): UN BĂIAT DE ZAHĂR... 
ARS ! — ora 19,30; Circul „Bucu
rești": CIRCUL MARE DIN VAR
ȘOVIA — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română": ȚARĂ BO- 
GATĂ-N FRUMUSEȚI — ora 18,30.
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