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Belgiei de ră- încheie- rii misiunii sale In țara A avut loc o convorbire desfășurat într-o atmosferă noastră, care s-a cordială.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe Yves
Miercuri, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Dhiab M. Al-Algawi, ambasadorul Republicii

in această pe- județele amin- fondul de stat de legume în în

ternică mice înDupă țională concret mentară a consumurilor materiale și energetice în actualul cineinal, în unele sectoare ale economiei aceste măsuri prevăzînd diminuarea consumurilor intre 30 și 40 la sută, iar la unele produse chiar mai mult. De asemenea, înaltele foruri ale partidului și statului, ale democrației noastre socialiste au dezbătut și adoptat Programul privind aplicarea fermă a principiilor auto- conducerii muncitorești și autogestiunii, perfectionarea mecanismului economico-fi- nanciar, a sistemului de retribuire a muncii și creșterea retribuției în acest cincinal — document de excepțională însemnătate pentru dezvoltarea economică a țării, pentru ridicarea bunăstării întregului popor. Elaborate în strînsă concordanță. cu cerințele realizării unei calități noi, superioare, a unei înalte eficiente în întreaga activitate economică și socială, noile măsuri urmăresc să' asigure creșterea răspunderii colective, dar și individuale pentru proprietatea comună, pentru dezvoltarea economico-socială a țării, .pentru buna.g.Qspo,d,ărtțș a, rnijlgacețpE'Jiiian,-; ciare ,și materiale. Avind în vedere perfecționarea autoconducerii muncitorești și a mecanismului economico'-financiar, programul stipulează cu claritate'răspunderea sporită pe care o au consiliile oamenilor muncii și adunările generale, fiecare om al muncii în buna gospodărire a părții din avuția întregului popor încredințată spre administrare, în conducerea directă și eficientă a fiecărei unități economice.De ce situează' atît de stăruitor conducerea partidului nostru problemele reducerii cheltuielilor de producție și a consumurilor materiale, ale creșterii eficienței economice în centrul preocupărilor tuturor oamenilor muncii, ale organizațiilor de partid ?Indiscutabil, reducerea mai accentuată a cheltuielilor de producție, și îndeosebi a celor materiale, valorificarea superioară--a re-

și, iată, încărcate versalitate.Ceea ce vedeau era nu numai el acum frustețea culorilor, suplețea motivelor și simplitatea clasică a desăvîrșitelor compoziții, era mai presus de orice expresia unei spiritualități echilibrate, armonioase, fără excese, în care omul nu se îndepărtează de el, de natură, de natura din el însuși.Ce poate oare glndl un străin atunci cînd murmură „pe-un picior de plai,

Vercauteren, ambasadorul la București, mas bun, cu

realizările ob- în acest domeniu, județele Arad, Bihor și sectorul Ilfov, care au livrat la fon- stat cele mai mari. cantități rezultate in și județele

conflictuale din diferite zone ale globului.S-a apreciat că problema centrală a vieții Internaționale o constituie, în momentul de față, lupta stăvilirea cursei Înarmărilor, trecerea la dezarmare, șl în rînd la dezarmare nucleară, oprirea amplasării de noi rachete cu în Europa, distrugerea crearea de continentul

în urmă cu cîțiva ani eram la Chicago și o întîm- plare fericită a făcut ca, tocmai în acele zile, în fostul oraș al abatoarelor să se deschidă o expoziție de covoare românești. Faptul că aveam să mă întilnesc cu o parte din casa, cimpul, cerul țării mele mă emoționase anticipat. In ziua deschiderii expoziției eram ■în sală și în lumina translucidă, vibrantă străluceau stelar culorile covoarelor de pe întreg cuprinsul plaiurilor noastre românești, într-o tăcere sacră, oameni necunoscuți mie le priveau transfigurați. Apoi, luminile s-au stins și unul dintre organizatori ne-a invitat la expunerea prin diapozitive a altor modele. Pentru prima dată, poate, am realizat cu. o rară. mândrie frumusețea inconfundabilă a artei noastre populare. Era — așa cum ziceam — acolo nu numai casa, nu numai cîmpul, nu numai cerul, era o parte din sufletul nostru, \din cerul sufletului nostru, din casa cu grădină înflorata, din cîmpia înrourată și însorită a sufletului nostru. Fără să exagerez, străinii prezenți la acel a- devărat miracol al frumuseții au rămas literalmente copleșiți de originalitatea acestei lumi necunoscute lor, a frumuseții românești de uni-

cetările fundamentale de filozofia culturii, înălțat la dimensiune atotcuprinzătoare în anii socialismului, atît de profund evocat de secretarul general al partidului în Cuvîntareă la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative — face parte. din moștenirea noastră cea mai de preț, o moștenire pe care toți creatorii au datoria s-o păstreze ca pe lumina ochilor, fiind un element inalienabil al ființei poporului. O dovadă peremptorie a a- cestui adevăr o constituie larga, aș zice, generala circulație a temelor, a motivelor esențiale cristalizate într-o monumentală mitologie națională. Fenomenul își păstrează întru totul valabilitatea, ba se adîncește și se amplifică, odată cu primele tipărituri, cărțile editate la Sibiu, la Tîrgo- viște, la Brașov ș.a. fiind destinate cititorilor din întreaga țară. Ca executori ai testament, ce făcut bătrînii stolnicul Con-

Organizarea 
exemplară a muncii

rază medie de acțiune precum și retragerea și celor existente, pentru zone denuclearizate pe european și în alte regiuni ale lumii, pentru reducerea cheltuielilor militare și realizarea unui echilibru militar la niveluri cît mai scăzute.S-a evidențiat, totodată, necesitatea de a se acționa concertat în vederea lichidării subdezvoltării, a decalajelor existente în lume, edificării unei noi ordini economice mondiale, care să asigure tuturor statelor posibilități egale de dezvoltare, de progres economic și social. S-a subliniat că prin reducerea armamentelor și cheltuielilor militare s-ar elibera uriașe fonduri ce vor putea, fi folosite pentru susținerea eforturilor de dezvoltare echitabilă a tuturor națiunilor.A fost relevat interesul României și Japoniei de a contribui, alături de alte state, la intensificarea eforturilor în direcția consolidării păcii si colaborării în întreaga lume, a democratizării vieții internaționale șl edificării unei lumi mai bune și mal ' drepte pe planeta ribiStră.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească.

pe-o gură de rai" ?! Sînt desigur versuri de început de calendare ale sufletului nostru, versuri emblematice pentru un neam și pentru o tară, așa cum întreaga noastră artă populară, literatura populară, literatura noastră antică, și mai tirziu literatura cultă, toate sînt expresia unui popor, unei națiuni cu specificul ei de netăgăduit, cu aspirațiile sale milenare.Caracterul popular, național al literaturii române — pregnant subliniat în cer-

unui sacru altceva au cronicari, stantin Cantacuzino, Dimi-

niel, activitatea sa neobosită dedicată prosperității țării, întăririi păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a galutat pe membrii delegației japoneze și a subliniat că vizita acesteia în România constituie o expresie e- locventă a bunelor relații româno- japoneze.în timpul întrevederii au fost subliniate bunele raporturi statornicite intre țările noastre, raporturi ce cunosc un curs ascendent, Îndeosebi după vizita șefului statului român In Japonia, care a deschis perspectivele unei ample cooperări româno-japo- neze In numeroase domenii de activitate.De ambele părți s-a apreciat că există largi posibilități pentru extinderea In continuare a acestor raporturi, spre binele poare, al cauzei cooperării între A fost subliniat care îl au parlamentele și parlamentarii în strângerea legăturilor de prietenie dintre cele două țări și popoare, în, intensificarea conlucrării româno-japoneze, atît pe plan bilateral, cît și în promovarea unor relații noi, bazate pe egalitate și echitate în viața internațională.Schimbul de vederi în probleme internaționale a scos în evidență necesitatea opririi agravării climatului politic mondial, reluării și continuării. politicii de destindere,, pace, „colaborare și respect al independenței popoarelor, soluționării prin ce pașnice, prin tratative, a

Președintele Republicii Socialista România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, miercuri, delegația Dietei japoneze, condusă de Hajime Fukuda, președintele Camerei Reprezentanților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, în țara noastră.Din delegație buro Okonogi, tului politic al Partidului Democrat în Dietă, Naohiko bo, președintele Comitetului al Partidului Komei în Eiichi Nagasue, președintele tetului politic al Partidului Democrat în Dietă, Zenmei moto, președintele Comitetului politic al Partidului Comunist în Mamoru Tajima, președintele tetului politic al Partidului Uniune Liberală în Dietă.La întrevedere au luat Nicolae Giosan, președintele Adunări Naționale, Stan Soare, președintele Grupului român al Uniunii Interparlamentare, președintele Comisiei pentru învățămînt, știință și cultură, Mihai Drăgănescu, membru al Comisiei pentru industrie și activitatea economico-financiară.A fost de față ambasadorul Japoniei la București, Takaakl Hasegawa.Conducătorul delegației a mulțumit pentru invitația de a vizita România, pentru ospitalitatea de care s-a bucurat și a avut cuvinte de înaltă apreciere față de succesele, dobândite-.de . poporul nostru in dezvoltarea economico-socială. Șeful delegației a elogiat personalitatea proeminentă a președintelui Româ-

O cerință de prim ordin, de o. deosebită actualitate pentru toate unitățile economice este aceea de a produce mai mult, mai ieftin, cu cheltuieli și consumuri materiale cit mai mici. Relevîndu-se cu pregnanță acest imperativ major al activității productive, în cadrul înaltelor foruri ale partidului șl statului, ale democrației socialiste, care au avut loc la sfîrșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, s-a reliefat din nou necesitatea de a se acționa cir mai multă hotărîre pentru aplicarea programelor și măsurilor stabilite de fiecare minister și întreprindere în vederea încadrării în normele de consum de materii prime, combustibil și energie electrică, reducerii mai accentuate a acestora, prin îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație și instaurarea unui regim sever de economisire a resurselor materiale. „Toate acestea— sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Plenara C.C. al P.C.R. din 29—30 iunie— trebuie să ducă Ia creșterea mai pu- a rentabilității și eficienței econo- toate sectoarele de activitate".cum este cunoscut; Conferința Na- a partidului a adoptat un program de măsuri privind reducerea supli-

sarcină de înaltă răspundere 
de întreprindere

în totalitate a mijloacelor de transport, neajunsurile ce. se manifestă în recoltarea și livrarea legumelor se datorează, în principal, slabei preocupări de care dau dovadă unitățile agricole respective, organele și organizațiile de partid din o serie de localități.Am intrat de acum în septembrie, ultima lună în care poate exista certitudinea că legumele se află în afara pericolului intemperiilor. Dacă ținem seama că în grădini se află mari cantități de legume, în special tomate, într-un stadiu avansat de coacere, este absolut necesar ca oamenii muncii din unitățile agricole producătoare să dovedească: întreaga răspundere pentru strîngerea și transportul lor neîntîrziat, potrivit graficelor întocmite. Mai ales în condițiile climatice actuale — temperaturi ridicate — cînd tomatele ajung foarte repede la supracoa- cere, dacă nu sînt culese repede se pot deprecia pe cîmp. Tocmai de aceea este nevoie ca acum să fie mobilizate la recoltarea legumelor toate forțele disponibile de la sate și, totodată, să se organizeze sortarea și transportul acestora. Nu trebuie precupețit nici un efort pentru a se asigura o abundență de legume pe

gie și combustibil nu este impusă de o stare conjuncturală, ci reprezintă o necesitate vitală, un obiectiv major în strategia dezvoltării intensive a economiei naționale în etapa actuală, în care factorii calitativi, de eficiență, au dobîndit un caracter prioritar. „Problema reducerii consumurilor — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — trebuie să o abordăm cu întreaga răspundere, pentru că aceasta are o importanță deosebită în realizarea obiectivelor trasate de Congresul al XII-Iea, în înfăptuirea programului de dezvoltare economico-socială și de ridicare, pe această bază, a bunăstării materiale și spirituale a poporului".După cum se știe, corespunzător politicii consecvente a partidului nostru de ridicare a nivelului de trai, începînd cu luna septembrie 1983 vor fi majorate în mod eșalonat, pe ramuri și activități, retribuțiile tuturor categoriilor de personal muncitor. Prin majorarea retribuțiilor tarifare și creșterea părții variabile, oamenii muncii vor beneficia de venituri suplimentare care însumează, la nivelul unui an, peste 25 miliarde lei. Or, fondurile pentru desfășurarea acestei acțiuni pot și trebuie să fie asigurate numai prin creșterea corespunzătoare a venitului național. Iată în acest sens un calcul edificator : reducerea cu numai un singur procent a ponderii cheltuielilor materiale in produsul social echivalează Ia nivelul acestui an cu un plus de venit/ național de 17,8 miliarde lei. Miliarde, destinate dezvoltării economice a patriei, ridicării bunăstării întregului popor ! Aceasta face necesar ca fiecare colectiv să realizeze o înaltă productivitate a muncii, să-și gospodărească în așa fel unitatea, mijloacele materiale., și financiare încredințate spre administrare, îneît să realizeze producția fizică la un înalt nivel tehnic, calitativ și competitiv, cu cheltuieli de muncă și materiale dît mai reduse, cu beneficii cit mal mari —I adică o eficiență cît mai mare în întreaga activitate economică.Acționîndu-se în spiritul sarcinilor și Indicațiilor subliniate de secretarul general al partidului la recenta Consfătuire de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative, este necesar ca pretutindeni, in toate unitățile economice, să . se tragă a toate -invăUimin.tele-din/actiiritatete de pină' acum, asigurîndu.-se orgăriizâfea temeinică, în detaliu, a muncii, generalizarea rapidă a .tot ceea: ce este pozitiv, a experienței înaintate și eliminarea oricăror neajunsuri care au influențat negativ nivelul cheltuielilor de producție Și, mai ales, al celor materiale. Numai acționîndu-se cu perseverență și înaltă răspundere muncitorească în această direcție se poate asigura înfăptuirea programului de creștere a eficienței, a rentabilității în fiecare întreprindere, sporirea contribuției fiecărui colectiv la creșterea avuției naționale și a venitului național. Numai așa se pot înfăptui măsurile privind creșterea retribuției și a veniturilor oamenilor muncii în acest: cincinal.

PMMIRI LA TOVARĂȘUL

trie Cantemir, corifeii iluminiști ai Ardealului, cei ai Renașterii naționale, pașoptiștii și acea sublimă chintesență a geniului național, căruia în eternitate îi spunem Eminescu ?!Epoca marilor clasici își găsește o strălucită materializare, constituie pînă azi un îndreptar de creație destinată, prin 'adincimea idealurilor și accesibilitatea formei, celei mai largi audiențe. Un atribut, sau mai exact, o condiție a unei literaturi care se mândrește cu un caracter național, este accesibilitatea ei. Deși s-a vorbit mult despre a- ceastă calitate absolut indispensabilă oricărei opere artistice, fără de care opera nu-și justifică rațiunea de â fi și se expulzează singură din. sfera artei, cred că a reveni asupra ei, a încerca o mai nuanțată definire a sa nu este de prisos. Dacă o lucrare artistică, pentru a fi acceptată de public este neapărat nevoie să fie accesibilă, nu tot ce este accesibil constituie valoare și, mai ales, valoare artistică. Accesibile sînt și textele submediocre dă muzică ușoară, accesibil este și filmul cu gangsteri și foarte accesibilă toată gama produselor kitsch, ceea ce nu înseamnă deloc că aceste trăsături le investesc automat cu caracterele artei. Pentru că între accesibilitate și non- valoare nu poate fi pus nici măcar din greșeală semnul egalității. Accesibi
litatea, și pronunțând cu- vîntul ne gîndim la caracterul democratic al artei, la forța ei de a pătrunde în rîndul celor cărora le este destinată, de a fi receptată de aceștia, însușită de ei, ca făcînd parte din propriul lor profil spiritual, o pro-

pe șantiere, 
urgentarea livrării 

și montării utilajelor 
au acum un rol decisiv

Cu acest prilej a avut loc vorbire care s-a desfășurat atmosferă cordială.

Potrivit prevederilor planului, potențialul productiv al țârii urmează sâ crească substanțial în acestan odată cu intrarea în funcțiune a noi și importante capacități de producție ce se construiesc în industrie, agricultură și în celelalte ramuri ale economiei naționale. De înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce decurg din programul de investiții pe anul 1983 depinde, în măsură hotărîtoare, asigurarea condițiilor tehnice pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, pentru realizarea sporurilor de producție prevăzute.Pornind de la importanța economică majoră a sarcinilor în domeniul investițiilor, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat în repetate rînduri cerința de a se acționa ferm pe toate șantierele de construcții - și, în mod deosebit, pe cele ale obiectivelor productive - pentru realizarea tuturor lucrărilor potrivit graficelor de execuție și intrarea în funcțiune la termenele prevăzute a noilor capacități de producție.Dintre multiplele probleme care trebuie să fie soluționate pe șantierele investițiilor productive acum, cind au mai rămas doar patru luni de zile pînă la sfîrșitul anului, de cea mai mare urgență și însemnătate este grăbirea montajului utilajelor și echipamentelor tehnologice. Intrucît lucrările de construcții-montaj se află într-un stadiu avansat pe cele mai multe șantiere, iar pe altele mai este de montat un important volum de utilaje tehnologice, se desprind cu toată claritatea principalele sarcini și direcții de acțiune pentru zilele și săptămînile imediat următoare : ritm intens de lucru, în creștere de la o zi la alta, pentru lichidarea actualelor stocuri de utilaje, calitate ireproșabilă a lucrărilor.O condiție hotărîtoare pentru accelerarea ritmului de montaj pe șantiere o constituie, totodată, lichidarea restanțelor în livrări acumulate în cursul acestui an, corelarea strînsă a termenelor de sosire a echipamentelor tehnologice pe șantiere cu graficele de executare a lucrărilor. Realizarea exemplară a acestor cerințe pune în fața beneficiarilor de investiții și furnizorilor sarcina de a acționa în strînsă colaborare și cu responsabilitate mult sporită, asigurînd urgentarea livrării utilajelor restante, introducerea în fabricație a utilajelor și instalațiilor care urmează a fi montate pînă la sfîrșitul anului, urmărirea zilnică a execuției și expedierea acestora pe șantiere.Cum se acționează în prezent pe două dintre șantierele de investiții, care este stadiul lucrărilor și cum își îndeplinesc furnizorii obligațiile contractuale ?
Relatări de pe aceste șantiere, în 

pagina a lil-a a ziarului

Irak la București, in vizită de rămas bun, cu ocazia încheierii misiunii

Alba și Caraș-Severin, care, deși nu au un specific legumicol, au obținut în acest an producții foarte bune. Există însă și județe — Buzău, Călărași,. Dolj, Mehedinți, Prahova, Tulcea, Argeș, Mures, Vaslui, Vrancea — care nu își aduc pe măsura posibilităților contribuția la constituirea fondului de stat la legume, realizînd în primele opt luni ale acestui an doar intre 25 și 40 la sută din volumul de livrări planificat.Dealtfel, chiar șl rioadă de vîrf, în tite se livrează la cantități mai mici comparație cu cele prevăzute graficele întocmite de comun acord între unitățile agricole și cele de valorificare. Bunăoară, din grădinile de legume existente în județul Buzău, în luna august au fost livrate la fondul de stat numai 7 000 tone legume, adică cu ceva mai mult decît ar fi trebuit să livreze o întreprindere legumicolă puternică'. Puțin, foarte puțin au livrat și unitățile agricole din județele Dolj — 11 000 tone, Mehedinți, Prahova și Tulcea — cile 4 000 tone, ca să nu mai vorbim de cele din Gorj, Vîlcea, Mureș și Hunedoara, unde ritmul mediu zilnic al livrărilor nu atinge nici măcar 100 tone. Dincolo de unele greutăți generate de neasigurarea

se află vîrf. Cu agricole sînt trimise pe piețe și în magazinele de specialitate, spre depozite și fabricile de conserve cantități tot mai mari de tomate, ardei, vinete și alte legume. Drept rezultat, în majoritatea orașelor și centrelor muncitorești piața este bine aprovizionată cu legume. De asemenea, în silozuri au fost puse la păstrat mari cantități de ceapă, usturoi și fasole. Cu toate greutățile provocate de secetă, producția legumicolă este în general bună și poate asigura atît aprovizionarea populației în sezonul de toamnă, cît și rezervele pentru iarnă stabilite. Din datele furnizate de Direcția generală economică a horticulturii rezultă că ritmul zilnic de livrare a legumelor la fondul de stat a atins acum 20 000 tone. Există însă condiții că acest ritm să crească și mai mult, pentru că în grădini se află mari cantități de legume, care trebuie strînse și transportate corespunzător graficelor stabilite.Se remarcă, prin ținute Timiș, agricol dul de de legume. Bune . această privință au
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FAPTUlI SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII
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Trenul de marfă 61 074, care 
venea dinspre Iași, trecuse de 
stafia Buhăiești. Mergea cu vi
teză maccimă. Deodată, la kilo
metrul 360+500, ochiul ager al 
mecanicului Emiliu Vasiliu a ob
servat in depărtare, pe linie, o 
mogildeață care semăna a om.

Cu toată puterea a frlnat brusc 
și locomotiva colosului, scrișnind 
din toate încheieturile, s-a oprit' 
greu, dar absolut milimetric lin
gă timpla unui copil.

Speriat, acesta a luat-o la fugi 
peste cimp.

Ce se intimplase ? Obosit de 
joacă șl de căldura toropitoare, 
Vasilică din Birzești, în virstă do 
zece ani, adormise chiar pe linia 
ferată.

Numai atenția trează și rapi
ditatea cu care a acționat meca
nicul au făcut ca băiețelul 
mai fie și acum in viată.

să
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ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI
Cu fermitate pentru reinstaurarea climatului

de corectitudine in întreprindere

Așa arată astăzi vechea stradă a Unirii din Focșani Foto : N. Moldoveanu

I Croazieră 
pe Dunărei

i

I
I
I

Patru sute de pensionari, foști 
muncitori in marile întreprin
deri ale Galațiului, s-au îmbar
cat pe navele „Tudor Vladimi- 
rescu" și „Tomis" intr-o croa
zieră pe Dunăre.

Pentru a vedea cum mai ara
tă orașul privit de pe apă.

Pentru a-și împărtăși amintiri 
comune.

Inițiativa a aparținut Casei de 
ajutor reciproc a pensionarilor 
din Galafi, iar reușita acțiunii 

ne de- 
prin 
pre-
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— unanim apreciată — 
termină s-o facem publică, 
aceste rinduri. pentru a fi 
luată si de alții.

Isprava 
lui Pămătuf

Pămătuf este numele
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unui 
dine frumos și ager. Intr-o sea
ră, Pămătuf avea să devină 
„eroul" unei isprăvi demne de 
toată admirația.

Cum stătea el, Pămătuf, ca de 
Qbicei, lingă stăpinul său, Iosif 
Petkas, din Satu Mare, a în
ceput, deodată, să se agite, 
ațintind ochii cînd spre ușă, cînd 
spre fereastră. Nu s-a lăsat 
pînă nu l-a făcut pe stăpin să 
iasă afară. Apoi, Pămătuf s-a 
îndreptat spre o grădină si stă
pinul l-a urmat. Acolo, In mij
locul grădinii, era o femeie. că
zută în iarbă. 1 se făcuse rău și 
se afla in stare foarte gravă.

Medicii au recutț-oșcuț cuiiiicii 
viața femeii a'putut'fi salvată, 
aceasta s-a datorat faptului că't 
fost adusă la timp la spital.

Și aceasta datorită lui Păma- 
tuf.

De necrezut!
Ce o fi avut de gind să facă 

Vasile Grădinara din Roznov, 
județul Neamț, cu ditamai sta
ția de radioamplificare pe care 
a furat-o de la căminul cultural, 
numai el știe. Pînă la urmă, ce 
credeți că a făcut cu ea 7 I-a 
făcut-o cadou consăteanului său 
Constantin Petcu. Acesta, mai 
practic. în loc s-o ducă înapoi 
de unde fusese luată sau să 
anunțe autoritățile, i-a dat-o lui 
Nicolae Pancu pe un aparat de 
radio și un ceas. Dar cum nici 
Pancu nu avea ce face cu ea. 
i-a dat-o lui Gheorghe Adochi- 
fei, pe un televizor. Cine știe prin 
cite miini ar mai fi trecut stația 
de amplificare, dacă oamenii 
legii n-ar fi „amplificat" cerce
tările și nu ar fi dat de urma 
făptașului, care i-a ...urmat.
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Cite popice 
atitea, sticle

La popicăria amenajată în
propierea bufetului din Coșeiu, 
județul Sălaj, s-a desfășurat o 
spectaculoasă partidă. Firește, 
de popice. „Meciul" a avut loc 
între Gheorghe Ardelean și Gri- 
gore Bogdan, consătean și veri
șor cu primul. Meci de zile mari, In care cei doi au „doborit" cam 
tot atitea sticle cite popice au ni
merit si stea in calea bilelor 
aruncate alandala,~in echilibrul 
lor precar. Cînd să se tragă linie și să se adune popicele și... 
sticlele, nici unul nu mai era in 
stare să spună cit fac doi și cu 
doi, necum să-și mai pună min
tea la contribuție, învăluită de 
aburii alcoolului. Așa că, nele- 
șindu-le socoteala, au început un 
scandal de pomină. A fost sto
pat doar de organele de miliție, - 
care le-au acordat „performeri
lor" cite un „premiu" de 2 000 
lei la fiecare.

Să nu-ncapă supărare 1

Mica publicitateComerț stradal, tmprovizind 
în piața din Drobeta-Tutnu Se
verin o tarabă, Gheorghe 
Bucur n-a apucat să se... bucure 
prea mult de marfa pe care o 
vindea la preț de speculă. I s-a 
„prețuit" și lui isprava, după 
lege.Vinzărt. „Înarmați" cu 87 de 
cartușe de țigări străine, N. Ar
deleana și I. Erimescu au des
cins in gara Timișoara-Nord 
spre a le vinde amatorilor de 
chilipir. N-au mai apucat. Au 
fost imediat „dezarmați" pină 
la... ultimul cartuș.Prestări servicii. Amatorii de 
nunți se pot adresa cu toată... 
neîncrederea restaurantului 
„Mureșul" din Luduș. Cu în
credere s-a adresat un localnic 
și a pățit-o. Văzînd că i s-a 
„umflat" nota de plată, a 
anunțat miliția. Intre prima și 
a doua notă, diferența era de 
„numai" 17 950 lei (șaptespre
zece mii nouă sute cincizeci 
lei). Incredibil, dar adevărat !Rubrică realizată de 

Petre POPA eu sprijinul corespondenților „Scinteii*

într-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, unul dintre lucrătorii unității de vinificație Oltenești, aparținînd întreprinderii viei și vinului Vaslui, Ion Bulugu, sesiza că șeful unității comite abuzuri și ilegalități, sustrageri din avutul obștesc. El mai informa că a anunțat organele locale de partid despre aceste nereguli, însă șeful unității a aflat și i-a schimbat mai intîi locul de muncă, iar apoi a dat dispoziție să nu mai fie primit la lucru.Secretarul general al partidului a hotărît ca scrisoarea să fie dată spre rezolvare secretarilor de resort ai C.C. al P.C.R.Din cercetările efectuate a rezultat că, intr-adevăr, Mihaî Ghi- ban, șeful unității de vinificație Oltenești, prin nerespectarea normelor tehnologice de vinificație și întocmirea necorespunzătoare a documentelor de evidență primară, a creat însemnate plusuri de vinuri

și alcool in gestiune, din care a sustras pentru sine ori in folosul altor persoane. Din calculele preliminare, a rezultat un plus în gestiune de 45 000 litri vin. In campaniile de recoltare a strugurilor, a pontat fictiv unele persoane, de la care a pretins și primit o parte din sumele înscrise în statele de retribuire. A crescut in incinta unității viței, porci și păsări, proprietate personală, pe care le-au îngrijit muncitorii din subordine, cu furaje obținute de Ia C.A.P. Tîrzii. Pentru infracțiunile săvîrșite, Mihai Ghi- ban este cercetat în stare de arest.S-a confirmat și cel de-al doilea aspect al sesizării. Astfel, în noiembrie anul trecut, Ion Bulugu, a sesizat comitetul județean de partid despre unele aspecte cuprinse în scrisoare. Cele semnalate au fost însă verificate superficial de către Gheorghe Mungiu, organizator de partid, motiv pentru care acesta a fost scos din muncă.

Problemele sesizate, precum și rezultatele cercetării au fost discutate în secretariatul comitetului județean de partid, care a hotărît măsuri corespunzătoare. Pentru lipsa unui control sistematic privind organizarea și conducerea activității economice și financiar-contabile din unitatea de la Oltenești, directorul întreprinderii viei și vinului Vaslui, Cirimbei Paraschiv, a fost' sancționat cu vot de blam, directorul adjunct comercial, Alexandru Raicu, 6cos din funcție și sancționat cu vot de blam cu avertisment, con- tabilul-șef, Vasile Munteanu, sancționat cu vot de blam, iar președintele C.A.P. Tîrzii, Petru Mi- halache, sancționat cu vot de blam cu avertisment.S-a hotărît prelucrarea concluziilor desprinse de la unitatea Oltenești în toate unitățile întreprinderii viei și vinului, cu întreg personalul muncitor. De asemenea, s-a organizat verificarea gestionară în toate subunitățile întreprinderii.

Pentru asigurarea continuă a schimbuluieconomic dintre oraș si sat
> 9

Contractări temeinic organizate,
achiziții ritmice de produse

Grija neslăbită pentru păstrarea avutului obștescPlecînd de la ideea că legalitatea presupune nu numai obligația fiecăruia de a respecta legea, ci și de a veghea ca nimeni să nu se abată de la litera acesteia, Ilie Ghițules- cu, revizor contabil la întreprinderea de medicamente și coloranți „Sinterom" București, a trimis o scrisoare tovarășului Nicolae Ceaușescu. El sesiza că la această Întreprindere s-ar fi comis abateri grave, în special in domeniul apărării avutului obștesc.Secretarul generăl al partidului a hotărît ca scrisoarea să fie repartizată pentru examinare președinte-

Iui Curții Superioare de Control Financiar.în amplul raport de cercetare se precizează că din controlul efectuat, la care au participat și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, a rezultat că majoritatea faptelor sesizate erau cunoscute în unitate, față de aspectele negative constatate luîndu-se măsurile corespunzătoare de către factorii de răspundere competenți. Se dă ca exemplu cazul în care au fost surprinși doi oameni ai muncii in momentul cînd încercau să sustragă o cantitate de alcool etilic. Problema a fost so-

luționată de conducerea întreprinderii, care a înaintat dosarul respectiv organelor de cercetare penală.în timpul controlului s-a constatat însă că în cadrul unității nu 6-au statornicit ordinea și disciplina riguroase, necesare mai ales in legătură cu utilizarea materiilor prime, dezordinea creînd condiții favorabile actelor de incorectitudine. Față de abaterile constatate, s-au luat măsuri pentru sancționarea persoanelor vinovate, inclusiv cadre din conducerea Întreprinderii.
Ciad sînt nesocotite intereseleCooperatorul Molnar Florian, din comuna Ineu — județul Bihor — s-a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, sesizînd că primarul comunei și președintele C.A.P. din localitate se interesează mai mult de problemele personale decit de ale obștii, neglijează dezvoltarea cooperativei agricole de producție șl îndeplinirea indicatorilor de plan la producția vegetală și animală, manifestă insuficientă grijă față de avutul, obștesc, ap manifestări.. de ■ ■ favoritism față de‘rudele lor. tble- rindu-le acte de necinste. - .■>.In raportul de cercetare. Comitetul județean Bihor al P.C.R. răspunde că, intr-adevăr, la C.A.P. Ineu s-au manifestat o seamă de nereguli și abateri de care se fac vinovați în primul rînd primarul comunei și președintele cooperati-

colectivuluivei agricole de producție. In ultimii doi. ani nu au fost realizați indicatorii de plan, producțiile vegetale și animale fiind cu mult sub posibilități. Printre cauzele principale sint enumerate folosirea în mod neju- dicios a terenului arabil, dezordinea în organizarea muncii și a producției, lipsa de grijă față de depozitarea producției agricole. La toate acestea s-au mai adăugat abateri de natură penală — ca înstrăi- . _ ___ _____narea unor produse și bunuri din schimbat din funcția de secretar ăl proprietatea C.A.P. De pildă, pro- comitetului ședințele C.A.P., Trifan .Gheorghe,.^ a vîndut un cal al cooperativei cu 14 000 lei fără forme legale, depu- nînd la casieria unității doar 4 000 lei ; brigadiera Buciu Viorica a dispus „depozitarea pentru o noapte" a 52 saci cu griu de sămință în curtea cumnatei sale, griu despre

care nu se mai știe precis ce cale a luat etc.In răspuns se precizează că pentru asemenea fapte, președintele C.A.P., brigadiera Buciu Viorica și brigadierul Dancoș Gheorghe au fost destituiți din funcții, fiind sancționați și de organizația de partid. Toți cei vinovați de fapte penale vor fi trimiși in fața justiției. De asemenea, s-a stabilit ca primarul Varga Gheorghe să fiecomunal de partid și ■ infirmat'din funcția de primari Evi-' ^1 dent, s-a stabilit să fie pus șl în discuția organizației de partid și sancționat potrivit faptelor săvîr-

Mi se pare de prisos să insistăm psupra importanței deosebite pe care o au contractările făcute de cooperativele de producție, achiziții și desfacere sătești. După cum se știe, laptele, carnea, păsările, ouăle, 'fructele contractate contribuie într-o bună măsură la aprovizionarea populației de la orașe, așa după cum uneltele trimise de oraș în comune, îmbrăcămintea și încălțămintea, materialele de construcție ș.a. contribuie hotărîtor la aprovizionarea magazinelor sătești, la satisfacerea cerințelor și ridicarea nivelului de viață în mediul rural.Acest schimb reciproc dintre oraș și sat, expresie economică a alianței clasei muncitoare cu țărănimea, este - firesc - prezent în fiecare localitate din țară, cu rezultate determinate de inițiativa, priceperea și mobilitatea fiecărei cooperative sătești, de felul cum știe activul ei să explice producătorilor interesele și avantajele pe care Je au contractînd produse cu statul, livrînd la termen bunurile agroalimentare și, totodată, să asigure aducerea de la oraș țăranii. a acelor mărfuri da cară au nevoie
Și totuși, aceste principii de bază binecunoscute mai sînt insă cîteoda- tă neglijate de -către unele cooperative de producție, achiziții și desfacere. Zilele trecute am cunoscut una dintre ele : cooperativa de profil din comuna Hărman, județul Brașov. Mai întîi trebuie precizat că, in privința contractărilor de bunuri alimentare, fiecare cooperativă are un tabel cu indicatori de plan. Privind tabelul unității din Hărman, citim printre altele : oi contractate — 32 capete. Oi achiziționate — zero capete. Fîn contractat — 60 tone. Fin achiziționat — zero tone. Iar lingă această „curiozitate", o alta : se cunoaște prolificitatea iepurilor de casă (în medie, intr-un an, de la o singură pereche de iepuri se obțin între 25—45 de pui) ; cu toate acestea, la cooperativa din Hărman, intr-un an, cei 50 de iepuri maturi din gospodăria cooperativei, în loc să se înmulțească, au ajuns la... 48;;; Este .ațlevăraț,’ Brașovul e încon- ' : ]urat' de 59 deh cOSperative, între care unele cu activitate bună și foarte bună, care au predat UJECOOP-ului, pe prima jumătate a anului, 7 300 porci, aproape 18 000 oi, 120 000 hl lapte, _ 5 milioane de ouă, 300 tone fructej aproape 100 tone came pasăre ș.a.m.d.Cu atît maî mult se pune Întrebarea : care sînt cauzele rămînerii în urmă a activității de achiziții din comuna Hărman 7 Iată, dealtfel, un tablou mai amplu al contractărilor și achizițiilor de produse la cooperativa în discuție (pe primul semestru) :

însoțit de primarul comunei, a mers pe la gospodăriile oamenilor (indicațiile organelor județene de partid și de stat în această privință au fost foarte clare) să explice concret, cu cifre și date, avantajele care decurg din reglementările în vigoare privind contractările și achizițiile de animale, măsurile care încurajează creșterea acestora, acordlnd crescăto-
Experiența comparata 

a doua comune 
din județul Brașov

Neculai ROȘCA

în județul Buzău

con-este so-
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I

Celor ce doresc să-și petreacă tot concediul sau nu-' mai cîteva zile pe frumoasele plaiuri ale județului Buzău le stau la dispoziție, în locuri pitorești, atrăgătoare unități turistice, gazde ospitaliere în orice sezon.Astfel, pe drumul național I B, la circa 10 km de Buzău, în apropiere de localitatea Merei se află HANUL MEREI, o construcție frumoasă, în stil rustic, oferind oaspeților posibilități de cazare și masă pentru un popas agreabil.Pe același traseu, la 20 km de Buzău, în stațiunea balneoclimaterică Sărata Mon- teoru, HANUL MONTEORU, care in anul trecut’ a fost complet renovat și extins cu Încă un corp de clădire, dispune de condiții dintre cele mai bune pentru cei intere-

sați de tratament balnear șl agrement (140 de locuri de cazare în camere confortabile, cu încălzire centrală șl un restaurant spațios și elegant).La 38 șoseaua torsura CIUTA este o ______________turistică de categoria I, care se bucură de aprecierea vizitatorilor, avînd camere cu confort modern, încălzire centrală, restaurant, loc de parcare auto, teren de volei. De aici se pot face agreabile excursii pentru a vizita cunoscuta tabără de sculptură de la Măgura, vulcanii noroioși de la Pîclele Mari, ca și numeroasele locuri pitorești din împrejurimi.în imagine : Hanul Mon- teoru,

km de Buzău, pe națională spre In- Buzăului, HANUL altă unitate

Denumirea produsului Cantități contractate Cît s-a achiziționatoi 32 capete 0 capetelapte 337 hl 120 hliepuri 900 kg 207 kgpăsări 600 kg 120 kgouă 46 000 buc. 17 000 buc.tffin 60 tone 0 toneDupă cum se vede, cooperativa de producție, achiziții și desfacere nu și-a realizat nici pe departe sarcinile Ia indicatorii de bază ai planului. Cauza 7 Președintele cooperativei, Vasile Găitan (despre care unii săteni ne-au spus că stă tot timpul in birou), ne oferă cîteva „explicații" din care reținem că „nu se știe de ce au murit iepurii", că „la toamnă sau la anul va fi predat și finul", oamenii „au fost la muncă și n-au avut timp", că „nici alte cooperative din jur n-au rezultate mai bune...".Pornind de la afirmația sătenilor cu care am discutat că pe președinte 11 poți găsi mai toată vremea in birou, l-am întrebat dacă, singur sau

rilor sporuri de preț șl prime de producție.— Am fost, de pildă, luna trecută pe lădoi satir trei -consăteni — a răspuns interlocutorul. (Ceea ce înseamnă, după .njupărul’ familiilor, din Hărman, că în aproximativ... 10 ani, președintele cooperativei de producție, achiziții și desfacere ar ajunge să intre în fiecare gospodărie comunală !).Pe de altă parte, conducerea cooperativei nici măcar la mijlocul anului nu procurase încă întreg necesarul de purcei și pui pentru populație în vederea încheierii contractelor pentru achizițiile din 1984. Hotărit lucru, „munca" de stat în birou in așteptarea gospodarilor comunei pentru a veni să contracteze nu dă și nu are cum să dea roade.Iată și un fapt în aparență mai mărunt, dar care aruncă o lumină limpede asupra slabei activități a . cooperativei din Hărman : crescătoria de iepuri, care trebuia să predea animale matcă sătenilor, dar în loc să se extindă, a scăzut ca efectiv de animale. Nu e de mirare : pînă nu de mult a fost lăsată în grija... sifonarului comunal. De asemenea, în loc să fie intemeiată o gospodărie- anexă solidă pentru crescut scrofițe, • în scopul înmulțirii acestor animale si predării de purcei cetățenilor, pentru a avea o bază de contractare, cooperativa crește de formă... porci care nu reușesc să se mai mulțească.Cit privește afirmația că „nici lelalte cooperative din jur nu au zultate mai bune"
doiîn-ce- re- ________ ,_____  _____ —>ea este dezisă chiar de comuna imediat învecinată — Prejmer — aflată doar la 5 km distanță de Hărman, deci exact în aceleași condiții geografice, cu aceleași posibilități materiale (la fin acestea sint chiar mai mici). Totuși, cooperativa de producție, achiziții și desfacere de aici a contractat pe în-

tregul an 1 500 kg carne de iepure șl au fost achiziționate pină la 1 iulie 900 kg, deci aproape două treimi din, cantitatea pe 1983 ; față de 6 tone kg de pasăre contractate, au fost achiziționate 20 tone, deci de peste trei ori mai mult, din 31 000 ouă — 23 000, față de 2 tone de fin.— 4 tone, din 250 hl lapte — 180 hl. Intr-un cuvînt, un ritm foarte bun al achizițiilor.Succesul rezultatelor obținute ne-a fost explicat foarte pe scurt de con- • tabilul-șef al cooperativei, tovarășa Viorica Neacșu : „La noi, ni s-a explicat, perioada de contractări și a- chiziții ține de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie ale fiecărui an. în toată această perioadă, președintele, fiecare lucrător al cooperativei nu stau în birouri decit atît cit e nevoie să semneze condica de prezență. Restul timpului și-l petrec în comună, printre oameni, în magazinele cooperativei sătești, la crescătoriile de păsări și animale. Cu ocazia contractărilor, amintim oamenilor și avantajele pe care le au. Anume : că le vom vinde noi, la discreție și la prețuri accesibile de stat, pui de pasăre (40 000 anul acesta) și purcei (200), că pentru fiecare hectolitru de lapte predat vor primi un plus țe, că primesc porumb fiecare porc crescut, la tare — avansuri bănești, ca de credit le e tot timpul deschisă. Ne interesăm, de asemenea, care sint mărfurile pe care contractanții ar vrea să le aibă în magazinele comunale. Le-am procurat astfel ciment, țiglă, cherestea, var, alte articol? trebuincioase jn gospodărie. Pe deasupra, acordăm, cu prioritate crest cătorilor 'de animale, pajiști pentrik tot timpul verii, materiale necesari smenajă'rii stupilor de albine, biostij- mulatori. Intr-un cuvint, am căutat și am reușit să cointeresăm populația, să-i creăm toate condițiile și avantajele necesare pentru sporirea producției agroalimentare și, pe a- ceastă bază, a contractelor cu cooperativa noastră".Intre avantajele oferite sătenilor de cooperativa din Prejmer am reținut și interesul acesteia pentru aprovizionarea magazinului, fapt care (chiar dacă localitatea se află doar la o distanță de 15—20 km de Brașov) ușurează mult cetățenilor cumpărăturile, îi scutește să umble pe mijloace de transport, de cheltuieli inutile, de pierdere de timp. E un lucru pe care nu l-am observat la Hărman. Starea de lîncezeală din munca activului de bază al cooperativei se manifestă și In aprovizionarea cu articole necesare sătenilor, ignorîndu-se și această posibilitate în stimularea achizițiilor.Iată, prin urmare, în două comune vecine, două stiluri de muncă diferite, cu rezultate diametral opuse. Asemenea discrepanțe pot fi întîlnite și în cazul altor cooperative din țară. De aceea, este necesar ca uniunile județene să determine fiecare cooperativă în parte să urmărească mult mai serios onorarea contractelor cu producătorii, să stăruie mai mult pentru a se realiza și depăși planul de achiziții, să ia măsurile necesare încit să fie înlăturată din cooperație activitatea în manieră funcționărească, de birou, înlocuind-o cu munca vie, pe teren, intre oameni, ca adevărat! organizatori ai producției în gospodăria țărănească.

de tărî- pentru contrac- iar ban-

Gh. GRAURE

Pentru a face și noi, temeinic, cei dinții pași, să ne adresăm definiției : PIE
TON ■= persoană care umblă pe jos pe o arteră (cu trotuare) străbătută de vehicule (Dicționarul explicativ al limbii române — pag, 689). Cam limitativă definiția, dacă ne gîndim, de pildă, la pietonii din mediul rural, mergînd, a- colo unde nu-s trotuare; tot pe jos. dar... pierzîn- ' du-și calitatea de pietoni 7 în schimb, statistica se dovedește extrem de strictă : 38 la sută din totalul ■ accidentelor grave se produc din vina pietonilor ! Mai mult chiar : în București, din pricina aglomerației, a numărului mare de flotanți, pietonii răspunzători de provocarea accidentelor ajung să-i întreacă — procentual — pe conducătorii auto cu a- ceeași vină. Desigur, din- tr-o asemenea confruntare — pieton-autovehicul — mal vulnerabil se dovedește, de regulă, omul, supor- tînd consecințele majore, ceea ce însă diminua, în răspunderea, ția rămîne vinovăție. Vinovăție, în primul rind, față de sine I

nu-i poate nici un fel, căci vinovă-
CONDUITELE 
SE ÎNV AT A!Nu-i absolută nevoiefii specialist pentru a băga de seamă o serie întreagă de ‘ alecînd sîntem implicați, ca ^pietoni, în fluxul străzii,

să
incorecte deprinderi, fiecăruia dintre noi.

al șoselei : dacă de față nu-i un agent de circulație, cîți găsesc de cuviință să treacă, totuși, numai pe „zebră" ? Ciți nu trec pe „roșu" I Cîți nu încep traversarea în fugă, în ultima secundă înainte de schimbarea „galbenului" în „roșu" 7 Cîți nu pun piciorul pe partea carosabilă și abia pe urmă se asigură că nu există nici un pericol 7 Toate aceste deprinderi incorecte și multe altele, înrudite, atentează direct la viața individului care le practică. Și totuși... Mi-a fost dat să aud, drept replică dată unui agent de circulație, de către un ti- năr oprit după un slalom — din fericire reușit — printre mașini și tramvaie:— Dar lasă-mă, tovarășe, e viața mea, fac ce vreau cu ea ICiudată mentalitate, mai ales dacă ne reamintim că, din start, omul este înzestrat și cu instinctul de conservare, un fel de poliță în alb pe care organismul ne-o semnează, tocmai, inițial, pentru a ne spori, în orice împrejurare, șansele de supraviețuire. Si noi ce facem 7 Un sin- r pas neglijent, inco- t, dezordonat, superficial, bătîndu-ne joc, pur și simplu, de ceea ce se află înscris, trainic, în propria ființă... Oamenii de știință precizează : „Concepțiile clasice admiteau că instinctul este imuabil. Se știe astăzi că el este susceptibil de modificări. Cu cit urcăm pe scara zoolo-

gică, cu atlt mai plastice devin conduitele, mai in- fluențabile prin învățare... La om, comportamentele preformate sint excepționale (suptul) ; aproape toate conduitele sale sint învățate. Pînă și ceea ce numim instinct matern înrîurit de condițiile ciale".Merită să repetăm : .. duitele umane sint învățate I

tru ca prichindelul crescut mare să urmeze exemplul patern (sau matern) și să treacă strada tot așa... Cîți dintre părinții loviți de nenorocirea cumplită de a-și pierde astfel copilul,, intr-un accident de circulație provocat chiar de mica victimă, vor mai fi găsit puterea de a analiza, cu luciditate, răspunderea ce le incumbă fiindcă au fost, cîndva, un rău exemplu 7

cîștigi, zice-se, două secunde... Și încă ceva : transferul de responsabilitate — pietonul vede mașina venind și își zice „Lasă, frînează el, doar nu-i convine să mă calce", iar conducătorul auto, vă- zindu-1 pe pieton, iși zice „Lasă, se dă el la o parte, doar nu-i convine să-1 accidentez" ; din ciocnirea fulgerătoare a acestor doi de „Lasă", antagonist!, se

prolectîndu-l pe pavaj ; In cele din urmă, moare ;© Pe D.N. 67, pe raza comunei Slătioara, jud. Vîl- cea, în dreptul km 178 -4- 40. localnica angajează în șoselei fără dințeze că nu vine nici o mașină, însă un autoturism o surprinde și o accidentează grav ;
O Pe Calea Rahovei din București, autoturismul

Maria T. se traversarea să se încre

ATENȚIE, PIETONI!
ANCHETĂ SOCIALĂ de Mihai STOIANEforturi in această direcție se depun, necontenit, începînd de la cea mal fragedă virstă, firește piatra de temelie o așază tot familia, acolo unde copilul Învață să meargă, să se deplaseze : exemplul tacit și explicit al părinților, al bunicilor, al fraților și surorilor mai mari, constituie o zestre de preț — de a- ceea rămîi surprins cînd vezi un bărbat în toată firea, de mină cu un prichindel, strecurîndu-se printre autovehicule, absolut inconștient, neținînd ■seama atit de primejdia la care se expune, cu propria-! progenitură, cit și la ceea ce depune tainic e- xemplul săuIn perspectiva timpului ; deoarece nu va fi nevoie de prea multă vreme pen-

negativ,

De ce să ajungem, Insă, aici, la tragedii care marchează pe viață familia, colectivitatea, cînd dispunem de toate condițiile pentru a ne forma, prin învățare, nouă și progeniturilor noastre, conduite precise 7 Ce anume subminează, tocmai, strădania generală de a păzi echilibrul de a ____ _ ____ _____ruia 7 Fără doar și poate sucita ra li se poate intîmpla nenorocirea de a fi surprinși, pe carosabil, de o mașină, de un troleibuz... Și-apoi, falsa idee că economisești timp, luînd-o de-a dreptul prin mijlocul bulevardului sau al șoselei, omițînd însă cite zile și nopți de chin te pot aștepta, pe 1 spital, pentru c-i

sufletesc al tuturor, apăra viața fiecă-idee că numai alto-

un pat de ■ai vrut să
■

naște, nu de puține ori, „evenimentul rutier". După cum se decit..; va vedea numai-
cazuri 
necazuriToate sint accidente produse din vina pietonului :® Pe bulevardul Republicii din Constanta, în plină zi. Ștefan C., de 10 ani, țîșnește prin fața unui troleibuz oprit în stație, impact cu un autoturism, spital, dublă fractură ;• Pe strada 6 Martie din Tg. Mureș, Petru B., muncitor pe un șantier de construcții-montaj, traversează la cinci metri distanță de locul marcat, unde ar fi avut prioritate, 

o motocicletă II izbește,

SI

6—B—4 270 II surprinde pe Savu E., din comuna Voluntari, traversînd prin loc nepermis, vinovatul scapă ușor, doar cu fractura antebrațului sting ;• Pe strada 11 Iunie din Sibiu, Bogdan M., de 8 ani, traversează fără să se asigure și prin ii izbește cu 3—SB—1 139, bă stingă.Exemplelețite, din păcate, anual sute și sute de pietoni își pierd viața din proprie culpă, alte sute și sute sint răniți grav. Ar mai fi de subliniat faptul că, printre aceștia, se numără și destui conducători auto care, atunci cînd devin... pietoni, se comportă cu totul altfel decit la volan, adică pierd subit ceea ce consti-

tuie dominanta oricărui șofer autentic : spiritul preventiv. Pesemne că, prin „contagiune", ei creadă, eronat, multor pietoni, teza de deplasare n-are ce să ți se întîmple, doar nu mergi decit cu a- proximativ 5 km la oră, nu cu 40-50-60... Aici, în acest calcul, se ascunde — indiscutabil — un argument convingător, dar în sens contrar : lează oră curge cundă, pe Chiar în fugă, abia doi metri pe secundă. Este oare de mirare obsesiva prezență a cuvîntulul surprinde în toate știrile privind astfel de accidente 2

ajung să asemenea că la vi- cu pasul

dacă o mașină ru- cu 60 kilometri la înseamnă că ea par- 16,6 metri într-o se- cînd pietonul, parcurge

1

loc nepermis, aripa mașina fractură gam-pot fi înmul-

UN „ANTIDOT" : 
MERSUL PE JOS?Revenind la pretinsa „e- conomie de timp" a celui care se angajează în trecerea prin loc nepermis, și-n plus neasigurîndu-se, tot calculul matematic demon- trează că, în deplasarea generală per pedes a individului, doar 5—10, maximum 15 la sută reprezintă traversarea, accesul pe partea carosabilă, imensa majoritate a deplasării efectuîndu-se pe trotuar. Așadar, ce să „economisești" intr-un interval 'atît de redus, cînd, fără nici un risc, cit te afli pe trotuar, poți să grăbești pasul și să dobîndești, realmente, o e- conomie de timp 7 Lipsa

de logică, de judecată și de spirit de prevedere îi orbește, parcă, pe pietonii în cauză : „Am greșit" ; „Nu mi-am dat seama" ; „Sînt grăbit" (din „ex- plicațiile-tip" date agenți- lor de circulație). Adevă- rul-adevărat este că ne-am deprins cu comoditatea, cu lipsa dc mișcare, consecințe ale existentei moderne ; printre măsurile educative pe care se cuvine să le mai luăm, ar trebui să fie și aceea de a ne obișnui copiii, devreme, cu mersul pe jos, antidot eficient al viitoarei comodități care-1 face pe pietonul adult să-și pună la bătaie viața, numai ca să nu mai parcurgă 5—10 metri pînă la trecerea marcată.Jumătate din victimele accidentelor de circulație sint pietoni, desigur nu toate din vina lor. Faptul rămine fapt 1 Ignorarea regulilor, conduitele slab precizate prin neînvățare și prin lipsă de consecvență în practicarea lor ; absența. așadar, a autodiscipli- nei și a autocenzurii sporește șansele de producere a unui accident. Doar nu mai sîntem copii, să ne ia cineva de mină și să ne ducă, pe fiecare în parte, pînă la „zebră", să ne țină mîna strîns pînă cînd a- pare culoarea verde !... Iar pe copii, tocmai fiindcă-s copii, să-i ținem de mină, să-i îndrumăm în permanență, să le slujim de e- / xempiu, ca să-i avem sănătoși și voioși, luminîn- I du-ne zilele cu inegalabila | lor prospețime.
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ÎN INVESTIȚII ÎNAGRICULTURĂ

Organizarea exemplară a muncii pe șantiere, 
urgentarea livrării și montării utilajelor

au acum un rol decisiv
între constructor, beneficiar 

și furnizor - o mai strînsă colaborareCrișul Repede și afluenții săi dinspre izvoare își vor pune în valoare, nu peste multă vreme, puterea apelor pentru a furniza energie. Aici, pe șantierul de la Valea Dră- ganiilui, se ridică al doilea mSre sistem hidroenergetic din Carpații Apuseni. Obiectivul : prima treaptă de amenajare, incluzind și centrala de la Remeți, cu o putere de 100 MW. în ce stadiu se află această importantă lucrare și ce probleme sînt încă nerezolvate pe șantier ? — adresăm întrebarea tovarășului Gheorghe Popa, directorul Uzinei electrice Remeți.— în momentul de față — ne spune interlocutorul — barajul Dră- gan este pregătit în vederea începerii acumulării apei la nivelul prevăzut pentru etapa întîl de punere in funcțiune. De asemenea, lucrările de aducțiune Drăgan-Remeți se încadrează în programul stabilit. După executarea prizei de apă, acum sînt în curs de finalizare injecțiile de precomprimare pe ultimele tronsoane ale galeriei de aduc- țiune și montarea vanelor de la. priza de apă. 'Cu puțin timp în urmă a fost încheiat, cu o lună de zile mai devreme, montajul blindajelor pe galeria forțată. în sfîr- șit, la centrala Remeți este asigurat frontul de lucru pentru montajul turbinelor, al vanelor sferice și al celorlalte echipamente.— Sînt întrunite, așadar, condiții de respectare a termenelor de punere în funcțiune a primelor obiective 1— Din cele spuse adineauri rezultă limpede că, pe șantier, constructorul și-a mobilizat forțele . pentru încheierea lucrărilor la timp. Sînt convins că, în privința atingerii stadiilor fizice, planificate, nu vom întîmpina dificultăți. Greutăți deosebite întîmpinăm însă datorită

neasigurării de către întreprinderea de construcții de mașini din Reșița a echipamentelor necesare, mai ales că, pentru multe dintre ele, termenul de livrare a expirat încă din anul trecut. Această tergiversare cred că va îngreuna mult mersul investiției. Cînd spun aceasta, am în vedere faptul că stadiul fabricației este rămas in urmă atît la cele două turbine, cit și la vanele sferice, vana fluture și generatoarele pentru centrala Remeți, la pompele de apă și vanele sferice
Amenajarea 

hidroenergetică 
de la Valea Dragonului

pentru stația de pompe de la Se- cueu. Or, execuția unor atît de diverse agregate și apoi montarea lor durează cîteva luni, în timp ce termenul scadent bate la ușă.într-o asemenea situație nu este timp de pierdut. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, întreprinderea furnizoare a utilajelor menționate au datoria de a acționa cu maximă operativitate, ur- gentînd fabricarea și livrarea echipamentelor deosebit de necesare acum pe acest șantier.în ce privește stadiul lucrărilor la cea de-a doua treaptă de amenajare a sistemului energetic din Valea Drăganului, rezultatele obținute pînă acum se află în urma prevederilor din grafice. La galeria Remeți-Munteni, bunăoară, din 2 700 metri liniari au mai rămas de executat circa 1 500. . Este un volum de lucrări apreciabil, dacă avem în vedere faptul că, datorită

condițiilor geologice dificile, în zona de cărst care trebuie traversată s-a înaintat, în ultimii trei ani, doar cu 500 metri liniari.Rămînerile în urmă se datoresc și insuficientei forțe de muncă de pe șantier. Din același motiv, ritmul de execuție la galeria de fugă Munteni-Bulz, centrala Munteni etc. este nesatisfăcător, înre- gistrîndu-se cheltuieli mari în raport cu producția fizică realizată. In frontul de lucru se află doar 3—5 mineri. Grupul de șantiere Criș-Someș, cu sprijinul comitetului județean de partid, trebuie să ia măsuri mai energice pentru asigurarea forței de muncă.O parte din echipamentele necesare centralei de la Munteni se află în stoc, necesitînd impulsionarea lucrărilor și, în primul rînd,. asigurarea forței' de muncă pentru a se face față volumului mare de ex- cavații și turnări de betoane. A- ceasta pune în fața conducerii grupului de șantiere sarcina de a acorda întreaga atenție completării echipelor necesare de muncitori. Cu atît mai mult cu cit, din lipsa forței de muncă, n-au fost atacate sau stagnează lo serie de lucrări la captările Dara, Zărnișoara, Cîrli- gate, galeria Drăgan, frontul Dragan, obiective prevăzute în prima treaptă de amenajare.v Rezultatele obținute pînă acum în perimetrul Drăgan-Remeți trebuie să îndemne la o mai temeinică organizare a activității la fiecare punct de lucru, pe întregul șantier, Ia mai multă promptitudine din partea furnizorului de agregate și echipamente — întreprinderea constructoare de mașini Reșița-.
Ioan LAZAcorespondentul „Scînteii* *

Cerința reducerii severe a cheltuielilor materiale se impune în prezent cu atît mai mult, cu cit, așa cum se cunoaște, pe plan internațional problema energiei și a materiilor prime devine tot mai acută, mai greu de rezolvat. în același timp, trebuie avut în vedere că, deși , în acest an au fost obținute o serie de succese remarcabile în reducerea cheltuielilor și consumurilor materiale, totuși nivelul acestora este încă ridicat comparativ cu dotarea tehnică de care dispune fiecare întreprindere, cu cel realizat la produse ; similare de alte țări. Bunăoară, în țara noastră consumul de combusti- ; bil pe unitatea de venit naționaliste r de circa două ori mai mare decît in ; Cehoslovacia și R.D.G. și de 3—5 ori• mai mare față de R.F.G., Suedia, Italia și Iugoslavia.Ca proprietari șl producători, ca beneficiari a tot ceea ce înfăptuim sîntem direct interesați ca resursele materiale și de muncă de care dispune societatea noastră să fie valorificate cu maximă eficiență. Iar experiența multor întreprinderi demonstrează că este pe deplin posibil să diminuăm mai mult, mai substanțial consumurile materiale și energetice, pînă Ia nivelul celor mai bune performanțe mondiale. Putem, pentru că avem un impresionant detașament de cercetători și proiectanți, care și-au dovedit și își dovedesc înalta lor competență și spiritul lor inventiv ; putem, pentru că dispunem de o puternică bază tehnică 'și materială, atît în institutele de cercetări și inginerie tehnologică, cît și

Pretutindeni, toate forțele satelor
puternic angajate la

STRÎNGEREA RECOLTEI!
Recoltarea culturilor tîrzii se desfășoară in ritm intens în majoritatea județelor și cu deosebire in cele situate in jumătatea de sud a țării. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pină in seara zilei de 30 august floarea-soarelui a fost strinsă de pe 381 500 hectare, reprezentind 80 la sula

din suprafața cultivată. Importante forțe mecanice și umane sînt concentrate acum in lanurile de porumb. Ca urmare, in decurs de cîteva zile, recolta a și fost strînsă de pe 77 500 hectare. In diferite zone ale țării a început și recoltarea soiei și cartofilor de toamnă. Practic,
peste tot unde plantele au ajuns la maturitate trebuie să se acționeze energic în vederea strîn- gerii neintîrziate a recoltei, spre a se evita orice pierderi. Cum se desfășoară aceste lucrări ? lată ce ne relatează corespondenții noștri din cîteva județe.IALOMIȚA

Din cîmp - produsele sînt transportate 
operativ la bazele de recepțieOamenii muncii din agricultura județului Ialomița au încheiat recoltarea florii-soarelui de pe cele 35 800 hectare, producția realizată fiind livrată la fondul de stat. Concomitent, s-a trecut la eliberarea terenurilor de resturi vegetale și la executarea arăturilor, o bună parte din suprafețele respective urmînd să fie însă- mînțate cu orz și grîu.Cu cîteva zile în urmă a început culesul porumbului de pe cele 95 000 hectare. Se lucrează cu combine prevăzute cu echipamente pentru recoltarea mecanică în știuleți și boabe. Conducerile cooperativelor agricole și consiliile populare au mobilizat .numeroși cooperatori și alți locuitori ai satelor la strângerea manuală a porumbului. Pînă în prezent, recolta a fost adunată de pe aproape 5 000 hectare ; se apreciază că în zilele următoare, viteza zilnică, care acum este de 1 600 hectare, se va dubla, deoarece porumbul de pe importante

suprafețe a ajuns la maturitate. Dealtfel, specialiștii din unități au identificat lanurile coapte și ele sînt recoltate cu prioritate.Producția strînsă este transportată imediat la bazele de recepție. Pentru corelarea transportului cu recoltarea, la fiecare formație au fost stabilite mijloacele necesare, rutele cele mai scurte, iar activiștii de partid și de stat, membrii . comandamentului județean pentru agricultură sînt prezenți în unitățile agricole, unde rezolvă, operativ problemele ce se ivesc. Se lucrează din zori și pînă la lăsarea întunericului atit la recoltare, cit și la transport. Pentru grăbirea livrărilor la fondul de stat, 50 la sută din mijloacele de transport sînt încărcate de seara pentru a sosi în primele ore ale dimineții la bazele de recepție. In acest fel se înlătură aglomerările ce apăreau, de, obicei, către mijlocul zilei. întrucît descărcarea se face cu

mijloace mecanice, staționările au fost reduse la 20—30 de minute.în vederea grăbirii coacerii porumbului, în mai multe unități s-a trecut Ia depănușarea știuleților de pe coceni. Așa se procedează în cooperativele agricole din Munteni Buzău, Gheorghe Doja, Girbovi, Grindu, Miloșești, Gri- vița și Țăndărei, unități care au reușit să culeagă porumbul de pe suprafețe mai mari. La C.A.P. „Progresul" Fă- căeni, pe lingă fiecare grupă de combine ce recoltează porumbul știu- leți există oameni care string știuleții ce cad pe jos, astfel îneît se evită orice pierderi.Pînă în prezent, cele măi mari suprafețe cu porumb au fost recoltate în unitățile din consiliile agroindustriale Horia, Urziceni, Slobozia, Balaciu, Bordu- șani, Gura Ialomiței și Girbovi.
Mihai VIȘOIUcorespondentul‘ „Scînteii" '

fost făcute părtiniri în ce privește aprovizionarea cu, carburanți. Cadrele de conducere din întreprinderile agricole de stat caută, să mascheze propriile neajunsuri în organizarea muncii la recoltare prin așa-zisa lipsă de motorină. Adevărul este că repartițiile s-au făcut ținîndu-se seama de suprafețe și de prioritatea lucrărilor, în mod egal pentru toate unitățile. în cooperativele agricole s-a gospodărit cu chibzuință fiecare litru de motorină în funcție de prioritatea lucrărilor la zi, în timp ce în întreprinderile agricole de stat, fără să se țină seama că în această perioadă cel mai important este să strîngem culturile de floarea-soarelui și fasole, carburanții au fost folosiți fără discernămînt, la alte lucrări. Să concretizez. ,întreprinderile«agri- cole de stat au avut nevoie de 150 tone de motorină pentru recoltarea celor 9 600 hectare cu floarea-soarelui și de 56 de tone pentru a treiera recolta de pe cele 3 300 hectare cu fasole. Or, numai de la 23 august și pînă în prezent, aceste unități au primit 330 tone de motorină, deci aproape dublu. Cu totul altfel s-a procedat în cooperativele agricole. Folosind în mod judicios motorina (cite 10 litri pentru recoltarea fiecărui hectar de floarea-soarelui și 16 litri pentru treieratul producției de pe un hectar de fasole), secțiile S.M.A.
BUZĂU

din cooperativele agricole și-atf, concentrat forțele la aceste lucrări prioritare, reușind să se apropie și chiar să realizeze viteza zilnic^,' stabilită.O confirmare a acestui mod diferit de organizare a activității la recoltare o găsim în consiliul agroindustrial Cogealac. Aici, toate cooperativele agricole vor încheia în ziua de 1 septembrie recoltare^ celor 1 600 hectare cu floarea-soarelui, în tirhp ce la I.A.S. Cogealac*  din cele 500 hectare cultivate, pînȘ în ziua de 31 august se strînsese recolta doar de pe 60 hectare. Inginerul-șef ăl întreprinderii, lori Oprea, invocă același motiv ca și directorul trustului I.A.S. : cantitățile insuficiente de motorină, Aflăm însă că de la 23 augusț și pînă în prezent I.A.S. Cogealac ă primit prin S.M.A. 15 tone de motoj rină, cantitate cu care se putea recolta o suprafață dublă decît ceă pe care a cultivat-o unitatea. Din păcate, motorina a fost folosită pentru alte lucrări care puteau fi efectuate mai tîrziu, în cbnformitate cu programul de organizare a activității în campanie. Probabil însă că tocmai această organizare lipsește, iar programele se fac numai pentru a fi ceva la dosar.
George MIHĂESCUcorespondentul „Scînteii*

Măsuri ferme pentru încheierea ; 
neîntîrziată a culesului florii-soarelui

Mai multă promptitudine pentru 
îndeplinirea obligațiilor contractuale!

CONSTANȚA
Explicațiile neconcludenle ale unuiObiectiv important pentru județul Sălaj. Fabrica de nutrețuri combinate din Zalău are termen de punere in funcțiune xla 30 septembrie a.c. Analizînd situația „la zi" a lucrărilor, de la bun început trebuie spus că lucrările de construcții și instalații nu ridică, probleme deosebite. Montarea buncărelor s-a încheiat, fiind asigurate condițiile pentru desfășurarea normală a lucrărilor la corpul de fabricație și la finisaje. Deși unele lucrări au fost întîrziate datorită nesosirii la timp a buncărelor, constructorul — Trustul de construcții industriale din Cluj-Napoca — a recuperat rămi- nerile în urmă și este hotărît să se înscrie în continuare în grafice.— în ce ne privește, greul a trecut. De acum ne vom concentra eforturile mai ales la finisaje, ne spune șeful de lot. loan Opriș. Mai criticabil este însă faptul că pe șantier nu au sosit utilajele — elevatoare, deviatoare des- cărcătoare, șibăre, mori — care urmează a fi montate la înălțime. La această oră ele trebuiau să se afle aici, ceea ce ne-ar fi permis să adoptăm soluția tehnică c.ea mai 

adecvată și mai economicoasă pentru montarea lor.Din discuția purtată cu tovarășul Victor Albușan, directorul Fabricii de nutrețuri combinate Zalău, am reținut că problema respectării termenului planificat de punere în
Fabrica de nutrețuri 
combinate - Zalău

funcțiune nu este privită cu toată răspunderea de unii furnizori de utilaje, care nu-și onorează contractele la timp.— Livrarea la termen a utilajelor este condiția hotărîtoare pentru intrarea la timp în producție a noii fabrici. Majoritatea utilajelor aveau termene de livrare pînă cel tîrziu în trimestrele II și III. Or, pînă acum am primit doar două elevatoare din 19, din 25 descărcătoare au sosit nouă și nu a ajuns pe șantier nici o moară. Furnizorul — întreprinderea de reparații Periș — ne tot promite că va livra utilajele. 

De azi pe mîine, de mîine pe poi- miine... Tot cu... promisiuni și-au „onorat" pînă acum contractele întreprinderea de utilaj mecanic To- pleț și întreprinderea de celule Băilești. Din cauza acestor întîr- zieri nu putem finaliza alimentarea noii fabrici cu energie electrică. Greutăți provoacă și întreprinderea mecanică din orașul Dr. Petru Groza, care a semnat contractul pentru livrarea transportoarelor cu multe divergente. Așa incit beneficiarul a fost nevoit să-și asigure singur motoarele pentru acționarea transportoarelor.Concluzia este limpede și în cazul viitoarei Fabrici de nutrețuri combinate Zalău : ministerul coordonator, conducerile întreprinderilor menționate au datoria să dea cit mai repede un răspuns clar constructorilor. Și nici un răspuns nu poate fi mai bun decît acela de a le trimite cit mai operativ utilajele contractate, astfel incit noul obiectiv să intre în funcțiune la termenul planificat !
Eugen TEGLAȘcorespondentul „Scînteii*

inexplicabil decalajFloarea-soarelui, care ocupă în județul Constanța 46 000 hectare, a fost recoltată pînă în dimineața zilei de 31 august de pe 75 la sută din suprafață. Datorită, condițiilor specifice de climă din această vară, lucrarea este mai avansată față de anii precedenți. Dacă ținem însă seama de coacerea mai timpurie a culturii și, mai ales, de forțele mecanice existențe în unitățile agricole, rezultatele la recoltare puteau fi mai bune. Argumentul principal ni-1 oferă stadiul avansat al lucrării în cooperativele agricole — 78 la sută, față de numai 65 la sută în întreprinderile agricole de stat. încercăm să aflăm explicația acestui inexplicabil decalaj de la tovarășul . inginer Ion Bușu, directorul trustului I.A.S.— In primul rînd, în întreprinderile agricole de stat, datorită mai bunei fertilizări și irigări, cultura a ajuns mai tîrziu la maturitate — 

ne spune tovarășul director. Ca atare, recoltarea a început în jurul datei de 20 august. Dar tocmai în această ultimă perioadă ne-am confruntat cu o serie de greutăți în aprovizionarea cu motorină și, ca atare, viteza de lucru prevăzută a se obține cu cele 229 de combine echipate pentru această lucrare nu a fost realizată. In ziua de 30 august s-a atins numai jumătate din viteza stabilită, iar în unele zile chiar un sfert. Dacă fiecare combină ar fi funcționat din plin, stringînd zilnic recolta de pe patru hectare, pînă în prezent întreaga suprafață de 9 600 hectare ar fi fost recoltată. Consider că stațiunile pentru mecanizarea agriculturii nu au repartizat judicios carburanții.încercăm să aflăm răspunsul Ia această ipoteză de la directorul trustului S.M.A., inginerul Traian Moraru.— Este greșit să se creadă că au

Pînă în seara zilei de 31 august, floarea-soarelui a fost recoltată în județul Buzău de pe 19 000 hectare din cele 24 000 hectare cultivate în acest an. Grăbirea lucrărilor, este impusă de faptul că lanurile au ajuns la maturitate și orice întîrzie- re înseamnă risipă de boabe prin scuturare. Pentru a se recupera în- tîrzierile la strîngerea acestei valoroase culturi, au fost luate măsuri pentru sporirea vitezei zilnice de recoltare. Dacă luni recolta a fost strinsă de pe 1 800 hectare, miercuri s-a ajuns la 2 500 hectare. Lucrîn- du-se în asemenea ritm, pînă sîm- bătă se va încheia culesul florii-soarelui pe întreaga suprafață.Dealtfel, pînă aseară, 25 de coope-. rative agricole din județ — Florica, Căldărăști, Glodeanu-Siliștea, Ul- meni. Nehoiu, Chiojdu, Pătîrlagele, Cătina, Pănătău, Colți, Pîrscov ș.a. — au încheiat recoltarea florii-soarelui. Cele mai mari suprafețe de pe care s-a strins recolta se localizează în consiliile agroindustriale Mihăi- lești. Pogoanele, Săhăteni, Cislău și Pîrscov, precum și în fermele întreprinderilor agricole de stat. în celelalte consilii agroindustriale însă, datorită slabei organizări a muncii, recoltarea florii-soarelui a debutat lent. Neajunsurile constatate au fost înlăturate operativ ca urmare a măsurilor stabilite de comandamentul 

județean pentru agricultură. In majoritatea unităților agricole din aceste consilii agroindustriale se lucrează acum cu toate forțele.— Chiar în condițiile secetei dijn acest an — ne spune inginerii Gheorghe Maftei, directorul direcției agricole județene — recolta de floarea-soarelui este bună, lanurile se află într-un stadiu de coacere avansat și, de aceea, au fost luate masuri organizatorice și tehnice pentru grăbirea la maximum a culesului. Aceasta cu atît mai mult cu cit, în momentul de față, lucrările agricole se aglomerează și, orice întîrziere s-ar putea solda cu pierderi de recoltă. După modul în care se lucrează acum avem certitudinea că pînă sîmbătă întreaga producție de floarea-soarelui va fi pusă la adăpost.. In centrul atenției noastre se află acum intensificarea ritmului de lucru la pregătirea terenului pentru însămînțările de toamnă și începerea recoltării porumbului.în această perioadă caracterizată printr-un volum de muncă destul de mare și o gamă diversă de lucrării, pe ogoarele buzoiene se impune "o largă mobilizare a forțelor satelpr pentru punerea grabnică la adăpost a recoltei și pregătirea temeinică' a celei din 1984. MI
S te Ii an CHIPER ?corespondentul „Scînteii*

Reducerea substanțială 
a cheltuielilor materiale

(Urmare din pag. I) în întreprinderi ; putem, pentru că există o puternică mobilizare a colectivelor de oameni ai muncii pentru lichidarea risipei, pentru promovarea noului. Și trebuie să ne înrolăm hotărît în acest efort de diminuare a cheltuielilor și consumurilor materiale, pentru a ajunge în cel mai scurt timp la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial, pentru că numai în acest fel vom asigura înaintarea neabătută a țării pe calea progresului și civilizației socialiste, o viață mereu mai bună.Firește, economisirea resurselor materiale în fiecare unitate presupune aplicarea riguroasă a unor programe complexe de măsuri tehnice și organizatorice în vederea modernizării producției, promovării celor mai avansate tehnologii de fabricație, cunoașterii și generalizării rapide a experienței și inițiativelor valoroase existente în aceste domenii. Dar gospodărirea judicioasă a energiei, combustibilului, materiilor prime și a materialelor, valorificarea superioară, cu înaltă eficiență a acestor resurse constituie, înainte de toate, o problemă de conștiință, o sarcină de mare răspundere a fiecărui colectiv, a fiecărui om al muncii — de la director, inginer pînă la muncitor. Tocmai de aceea, în intensificarea acestei acțiuni un rol primordial revine muncii politico-educative desfășurate de organizațiile de. partid, menite să înrădăcineze în conștiința tuturor oamenilor muncii răspunderea pentru utilizarea rațională a resurselor materiale ale țării, să canalizeze zi de zi energia și capacitatea creatoare a colectivelor de întreprinderi în această acțiune de interes economic vital.

TG. MUREȘ

legumelor
(Urmare din pag. I)

(Stan Ște-

Mașina de cusut 
industrial 20000

imperios necesar ca irigații să funcționeze se folosească în acest sursele de apă, toate

Colectivele de muncii de la „Metalotehnica" din Tg. Mureș au inscris in aceste zile, în cronica întrecerii socialiste, un nou fapt de muncă. Este vorba de producerea și ieșirea de pe linia de montaj a mașinii de cusut industrial cu numărul 20 000, u- tilaj de mare complexitate tehnică cu care „Metalotehnica" a echipat în ultimii ani nu mai puțin de 37 de unități din industria confecțiilor și majoritatea cooperativelor meșteșugărești. De remarcat că în realizarea acestui produs întreprinderea mureșeană a economisit în acest an o cantitate de metal echivalentă cu necesarul de materie primă pentru fabricarea a 220 mașini de cusut industrial. (Gheorghe Giurgiu).
ce este de datoria organelor județene de partid și agricole, a consiliilor agroindustriale și a cadrelor de conducere din unitățile agricole producătoare să acționeze energic, în aceste zile, pentru intensificarea ritmului de recoltare și livrare a legumelor, astfel îneît piețele și fabricile de conserve să poată fi aprovizionate în mod corespunzător și, totodată, să ia măsuri ferme pentru ca lucrările de întreținere și irigații din grădini să se desfășoare-in continuare în cele mal bune condiții.

Prin extinderea re- condiționării pieselor de schimb, valorificarea materialelor refo- losibile și perfecționarea- tehnologiilbr • de fabricație, în unitățile industriale din municipiul Alexandria s-au obținut, în perioada care a trecut

Recoltarea porumbului la I.A.S. Mihăilești, județul Giurgiu Foto : N. Buică

'3 690 tone combustibil convențional. Printre colectivele cu cele mai bune rezultate se numără cele de la întreprinderea de rulmenți, întreprinderea de aparataje și accesorii, întreprinderea de panouri și tablouri electrice, fan).

irigarea culturilor de toamnă și succesive, spre a se asigura aprovizionarea populației cu legume proaspete pină toamna tîrziu. în mod deosebit, obținerea de recolte mari la aceste culturi depinde, în această perioadă săracă în precipitații, de irigarea legumelor. Ca atare, ește sistemele de din plin, să scop toate mijloacele de udare.Există condiții favorabile ca, în acest an, din grădinile de legume să se obțină producții mari. Iată de

piață, precum și cantitățile de materii prime necesare funcționării la întreaga capacitate a întreprinderilor prelucrătoare. Prevederile graficelor de livrare — grafice se cer întocmite in concordanță..; realitatea din teren — trebuie1., să, fie respectate zilnic, fie că feste vorba de aprovizionarea piețelor sau a fabricilor de conserve !Concomitent cu, strîngerea și livrarea legumelor coapte, in aceste zile este- necesar să se acționeze în continuare pentru întreținerea și

Culesul și transportul

oameni ai întreprinderea din Tg.

din acest an, economii însumind 481 tone de metal„ De asemenea, ca urmare a aplicării unor 'măsuri tehnice și organizatorice, care au vizat încadratea în normele de consum, s-a reușit să se economisească 5 190 MWh energie electrică și

ALEXANDRIA: Economii de materii prime, 
energie și combustibil



I

PAGINA 4
V

CUM ESTE PREGĂTIT NOUL AN
DE ÎNVĂȚĂMÎNT?

CENTRUL UNIVERSITAR CLUJ-NAPOCA: MEHEDINȚI:

Noi spații 
pentru

de studiu Școlile sînt gata

Recent, biroul Comitetului județean de partid Cluj a analizat măsurile întreprinse și stadiul pregătirii condițiilor necesare desfășurării în mod corespunzător a noului an de învătămînt. Ca o dovadă a grijii permanente a partidului și statului nostru, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, institutele de învătămînt superior din Cluj-Napoca vor beneficia de noi spații și dotări înce- ?înd cu apropiatul an universitar, ntre acestea se înscrie sediul pentru laboratoare ateliere de proiectare, cercetare și alte spații de învă- țămînt pentru secțiile de. electronică, telecomunicații, automatizări și calculatoare ale facultății de electrotehnică, In valoare de 21 milioane lei, cu o suprafață construită desfășurață pe 6 300 mp. Un edificiu nou are și secția de căi ferate, drumuri și poduri a facultății de construcții, în Valoare de 18,2 milioane lei, cu 3 400 mp suprafață utilă. Pentru facultatea de mecanică, înălțată pe platforma industrială clujeană Ia indicația expresă a secretarului general al partidului cu prilejul vizitelor de®’ lucru făcute la combinatul de utilaj greu, s-a dat în folosință moderna clădire a secției metalurgie, investiție de 15,6 milioane lei cu spații utile de citea 3 000 mp. Cu aceste mai bune condiții de cercetare studenților politehnicieni.Avînd în vedere obiectivele de Importanță națională ce le reclamă noua revoluție agrară în patria noastră, viitorii specialiști formați în Institutul „Dr. Petru Groza" dispun de peste 100 de laboratoare de cercetare, săli de cursuri și se- minariî, de stațiunea didactică experimentală cu 1 500 ha și o fermă zootehnică." Prin disciplinele și-au didactic propriu, ierbarul grădinii tarea facultăților cu npl mașini pentru prelucrarea solului, utilaje speciale pentru cultura hameiului, aparatură pentru determinarea complexe a stereoscopice,!' acizi, combina terenuri In pantă etc.! Apropiata deschidere a noului an ■' de învățămînt este întîmpinată la j Institutul de chimie Cluj-Napoca, >• unitate componentă a Institutului j central de chimie, beneficiind de ; îndrumarea directă și. permanentă i a tovarășei academician1 doctor ingi-■ ner Elena Ceaușescu,1 prin punerea Vin funcțiune a halelor de piloți universali cu microproducție, o investiție de peste 40 milioane lei, în care deja s-a început sinteza unor substanțe care înainte se importau.De dotări și amenajări importante au beneficiat și facultățile Universității „Babeș-Bolyai", îndeo-

dotări se creează cele învătămînt, și activitate practică a

autodotare, toate produs materialul inclusiv pentru agrobotanice. Do- a fost completată
și analiza structurii solului, microscoape analizorul de amino- de recoltat cereale pe

studenti
jsebi cele de tehnologie chimică, matematică,,, fizică și biologie-geo- grafie. La toate catedrele sînt în stadii de finalizare lucrările de reparații și rg^menajări conform programului aprobat de senat.Pentru studenții de la medicină s-au dat în folosință laboratorul de industria medicamentelor și spațiul de microproducție ale facultății de farmacie. Aici s-au pus bazele preparării intensive, la scară de micropilot, a unor tlncturi necesare fabricilor de medicamente, fiind valorificate în acest scop plantele medicinale și flora spontană indigene. La facultatea de medicină generală, recent s-au predat spațiile complet dotate pentru disciplina de biologie celulară, care dispune și de un microscop electronic. Din acest an, în scop didactic și de cercetare, la Clinica medicală III funcționează un ecograf, dotat cu microprocesor, care utilizează ultrasunetele (nenocive) în explorarea complexă a diferitelor organe, ca : ficat, vezica biliară, pancreas, rinichi, inimă. O altă noutate : disciplina de cardiologie are în prezent un angiocar- diograf care permite examinarea morfologică și funcțională a sistemului cardiovascular.La Institutul de arte plastice șl la Conservatorul de muzică s-au amenajat și pregătit spatiile existente pentru desfășurarea unei activități complexe instructiv-educative.Din informările prezentate în fața biroului comitetului județean de partid a mai reieșit că, pînă în prezent, au fost asigurate peste 80 la sută din manuale, cursuri, caiete îndrumătoare și de laborator la disciplinele prevăzute pentru noul an universitar. De asemenea. în scopul îmbunătățirii tehnologiilor didactice, a fost acordată o atenție deosebită perfecționării pregătirii cadrelor didactice, prin consfătuiri și dezbateri metodice, cursuri profesionale. doctorat. S-a apreciat că această puternică șl lărgită bază de învățămînt va contribui la creșterea dimensiunii și valorii cercetării științifice a cadrelor didactice, la participarea unui număr tot mai mare de studențl la activitatea de creație științifică-tehnică. Dealtfel, institutele de învățămînt superior beneficiază și de baza materială a celor 40 de filiale și cercetare, tehnologică Napoca.la ușă, se impun acțiuni intense pentru ile de căminele și cantineleuniversitar să fie igienizate și complet pregătite pentru primirea studenților în noul an de învătămînt.

i!

f

institute deproiectare și inginerie din municipiul Cluj-noul an de învățămînt bateca toate laboratoarele, spați- practică in producție, toate din centrul igienizate
Costel ȘTEFANESCUcorespondentul „Scinteii"

De la un cor centenar
la o sută de coruri

valoroase
S-a sărbătorit, cu cîtva timp în urmă, în generosul context al Festivalului „Cintarea României" Împlinirea unui secol de Ia înființarea asociației muzicale „Armonia" din Botoșani, asociație ce-și propunea, încă la constituire, cultivarea „în rindul oamenilor simpli" a gustului față de cultură și artă, în general, și, în special, față de muzică. Semnificațiile puse în valoare de eveniment sint numeroase și elocvente atît pentru evoluția vieții spirituale din zonă, cit și a modului în care aceasta a fost influențată, preluată și condusă de mișcarea socialistă și apoi comunistă din țară, fond pe care avea să apară, la Botoșani, cu cinci decenii în urmă, ziarul „Clopotul", publicație cu vădită orientare antifascistă, comunistă. Dintre semnificațiile arătate, ne vom referi însă la prima, mai exact la dimensiunile actuale ale vieții corale a municipiului și județului Botoșani, reliefînd cîteva dintre modalitățile care, puse în aplicare, i-au conferit valoare, distincție și prestigiu de rang național.S-a cimentat, aici, o colaborare strinsă și permanentă între toți factorii educaționali și nu întîmplător pe afișul jubileului la care ne referim au apărut comitetul județean pentru cultură și educație socialistă, inspectoratul școlar al județului, consiliul local al sindicatelor și casa personalului didactic, instituții ce se implică efectiv și unitar în mișcarea corală de amatori — ca și in celelalte genuri — din întregul județ, încă de la in- stituționalizarea Festivalului național „Cintarea României". E tocmai cadrul căruia i se datorează îndrumarea acordată în aceeași măsură de profesorii Gheorghe Cojocaru, Gheorghe Timofte, Teodor Bită, Vasile Nistor, Nicolae Ursu, Vasile Gherman, de numeroși alții, ori de Th. Romașcanu și Modest _ Cichjr- dan, dirijori ai orchestrei simfonice locale, atît unor formații corale de elevi, cit și corurilor adulte din Întreg județul. Este „comandamentul local" din activitatea căruia — întotdeauna comună — au rezultat nu doar noi formații corale, precum corul muncitoresc de la întreprinderea textilă „Moldova", cel țărănesc din comuna Flămînzi, ori corala „George Enescu", dar și veritabile ansambluri artistice, cum sint „Armonia" (cor, , orchestră, formații camerale), „Stejărelul", la yhitreprinderea „Electrocontact1',

„Datina", Ia școala populară de artă, ori cele din comunele Vorni- ceni. Ungureni, Pomîrla etc. de profil folcloric și Teunind largi categorii de vîrstă și profesionale. E, în sfirșit, „instituția" ce 6e îngrijește permanent de stimularea și afirmarea tuturor formațiilor corale din județ în cadrul unor spectacole reprezentative ce le organizează — „o autentică A.R.I.A. de rang județea'n", cum o caracteriza un recunoscut specialist în domeniu ; de prezența acelorași formații la diferite festivaluri zonale sau ocazionale inițiate în țară ; de punerea în circulație națională a interpretărilor acestora prin intermediul radioului, televiziunii, al Casei de discuri „Electrecord" ; de asigurarea unei superioare îndrumări a artiștilor amatori din partea unor muzicieni ca D. D. Botez, Radu Paladi, Constantin Romaș- canu, Ion Pavalache, L. Paceag, D. Chiriac ; de îmbogățirea și promovarea unui repertoriu cit mai adecvat, inclusiv prin colaborare cu Uniunea compozitorilor și muzicologilor în elaborarea unor lucrări ori în editarea pe plan local e unor culegeri de piese corale.Județul deține astăzi peste 100 de formații corale : de copii, de tineri, de maturi. Sau, privite dintr-un alt unghi, coruri muncitorești, țărănești, de intelectuali și funcționari, iar in localitățile, unitățile economice sau instituțiile cu z personal mai restrins s-a creat cel puțin un grup vocal. Trierea valorică, atunci cînd se impune, e întotdeauna mai anevoioasă, dată fiind si diversitatea repertorială, a . profilului acestora, dar și nivelul interpretativ la care s-a ajuns.Ceea ce a făcut ca aproape jumătate din numărul formațiilor corale existente acum în județ să participe în etapa interjudețeană, nu mai puțin de 16 fiind promovate în ultima fază a festivalului național.Omagiind centenarul unei asociații muzicale reprezentate la începuturile activității sale printr-un simplu cor și cîțiva instrumentiști, botoșănenii au sărbătorit. în fapt, întreaga viață corală, cuprinzînd astăzi mai bine de 10 000 de artiști amatori. Este, și aceasta, dovada unei evoluții fără precedent, a dinamicii și complexității vieții noastre spirituale.
Silvestri A1LENE1corespondentul „Scinteii*

sâ-și primească eleviijudețul Mehedinți lunile s-au constituit într-o peri- muncă intensă, astfel îneît de învățămînt să înceapăȘi In de vară oadă de noul an în condiții optime. O atenție deosebită s-a acordat pregătirii spațiilor de școlarizare, internatelor, sălilor de gimnastică, laboratoarelor, bibliotecilor și celorlalte construcții-anexă. Acolo unde s-au aflat în curs de finalizare noi obiective, constructorii și-au concentrat forțele pentru ca acestea să fie date la termen în folosință. In această toamnă baza materială a învățămîntului mehe- dințean se va îmbogăți cu încă 12 noi săli de clasă la Strehaia, De- vesel și Dirvari, cu 30 locuri în ateliere, 90 locuri în grădinițe, 216 locuri în internate și 324 locuri în cantine.„Imediat după începerea vacanței de vară — ne preciza prof. Iancu Bunoiu, inspector general al Inspectoratului școlar județean — s-a întocmit necesarul de materiale pentru ca reparațiile și reviziile cara s-au impus să se realizeze într-un timp cit mai scurt. în prezent, în 69 de localități, școlile sînt gata să-și primească elevii. In cadrul amplei acțiuni de autodotare, prin munca profesorilor și elevilor s-au realizat obiecte de inventar în valoare de peste 120 000 lei, la care se adaugă colecțiile de roci, minerale, obiecte de etnografie și folclor, mărturii materiale cu caracter istoric, ierbare, insectare, diferite

colecții, substanțe pentru laboratoare."în raidul întreprins în județ am constatat și unele rămîneri în urmă, într-o serie de localități ca Bălă- cița, Jiana, Ponoarele, Prunișor, Dimna, Baia de Aramă, Grozești, Dumbrava, Greci și altele abia în ultima săptămînă, după repetate impulsuri venite de la județ, s-a trecut la executarea lucrărilor de reparație, curățenie și igienizare. Sînt și localități — precum Cuș- mir, Vînători, Gemeni și Fîntîna Domnească — unde pînă la această dată s-au materializat prea puține din acțiunile prevăzute în programul de pregătire a noului an școlar. Cu cîteva zile în urmă biroul comitetului județean de partid a analizat stadiul pregătirii noului an școlar și a stabilit măsuri de natură să impulsioneze pretutindeni această activitate. Mai consemnăm și faptul că manualele școlare au ajuns în' școli și acum se acționează intens pentru pregătirea practicii elevilor pe profile de învățămînt și ani astfel incit și tn această se realizeze un însemnat muncă și, totodată, să se noi cunoștințe practice de către cei care urmează în curînd să pășească pragul școlilor în noul an de învățămînt.
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Casa tineretului din Drobeta-Turnu Severin
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Foto : Agerpres
Ampla frescă a trecutului 
și prezentului unei mîndre

vetre de tară

t

de studiu, toamnă să volum de acumuleze
VIrqil TĂTARUcorespondentul „Sclnteii"

Vacanța în „haine de lucru"Vacanța „în haine de lucru", vacanța „salopetelor albastre", cum i se mai spune, consemnează, pe întreg cuprinsul țării, fapte demne de muncă rodnică, ce atestă ampla participare a tineretului școlar la înfăptuirea unor importante obiective de cel mai larg interes economic, social, cetățenesc. Dar și hărnicia, dragostea de muncă cu care, în locurile lor natale, elevii se alătură cu entuziasm și dăruire părinților și fraților mai mari în efortul cotidian de pe ogoare, din livezi și din grădinile de legume. Angajamentul de muncă patriotică asumat de elevi — pionieri și uteciști — de studenții membri ai U.A.S.C.R. de a participa, cel puțin două săptâmini din această vacanță de vară, la activitatea „fierbinte" din agricultură înscrie în cartea muncii numele a sute și iute de mii de tineri fruntași.Să consemnăm, mai întîî, prezența celor 18 006 de elevi care lucrează, in această vară, în brigăzi de muncă patriotică, pe șantiere naționale și județene, la Canalul Dunăre — Marea Neagră, la Porțile de Fier II sau la Combinatul Midia- N'ăvbdari. Cil toții își pun cu mîn- drie semnătura pe frontispiciile marilor Înfăptuiri socialiste ala patriei.Apoi, de pe întinsul ogoarelor, să inserăm vești de la cei mai tineri... agricultori. Din județul Satu Mare, corespondentul nostru Octav Gru- meza transmite :Sanislău. Zeci șl zeci de elevi uteciști, domiciliați în raza acestei localități — fruntașă pe. țară în întrecerea economico-socială dintre comune — efectuează cele mal diferite activități în cadrul cooperativei agricole. După ce au ajutat la culesul cartofilor, balotatul paielor, acum transportă baloții cu atelajele, sortează tutunul, recoltează rădăci- noasele în ferma legumicolă etc. O bună parte dintre ei, organizați în formații îndrumate de lucrători de la ocolul silvic, adună din pădure frunze de stejar și salcîm, alcătuind „frunzare" destinate furajării animalelor. Din catalogul hărniciei, directorul școlii din comună, prof. Grigore Șimonca, selectează, cu riscul de a nedreptăți pe foarte mulți elevi, numele cîtorva : Dorel și Daniela Chereji, Otto Eszenyi. Adrian Pelage, Liliana Forstenheizler.La Odoreu, o inițiativă tinerească, lăudabilă. Cîteva zeci de uteciști localnici, elevi la școala din comună sau la licee din orașul Satu Mare, S-au constituit, la căminul cultural, într-un cenaclu al „romantismului revoluționar", condus de tînă- rul muncitor utecist Felician Pop. Pe parcursul zilei tinerii muncesc cu hărnicie la balotatul paielor, încărcatul și transportul baloților, „pieptănatul" cînepii, la uscat și selectat cereale. După-amiezile și serile tinerii inițiază dezbateri și informați politico-educative, spectacole cultu-

ral-artistice. Recent au prezentat în premieră piesa într-un act, creație a conducătorului cenaclului, „împurpurata lumină a zorilor", inspirată din evenimentele eroice ale mărețului act revoluționar de la 23 August 1944.Din județul Iași, corespondentul nostru Manole Corcaci ne relatează : Peste 60 000 de elevi participă, în aceste luni de vară, la lucrările din agricultură, la Miroslava, localitate aflată în zona preorășenească a Ia- șiului, au pus în hambarele C.A.P.-U- lui peste 150 tone de grîu pentru sămînță : recoltat, lopătat și vîntu- rat pentru a se usca, selectat. Tot ei ajută la eliberarea terenurilor de paie, pentru ca tractoriștii să poată ara, la recoltatul legumelor și. fructelor. Pînă acum au cules peste 100 tone tomate, vinete, castraveți și circa 20 tone mere și fructe. S-au evidențiat elevii școlilor din satele Cornești și Ciurbești. Ing. Valentin Rotaru, președintele C.A.P. din Miroslava, ne-a rugat să consemnăm : „Tuturor elevilor le mulțumim pentru că lucrează cu hărnicie și price- , pere, sînt ordonați și disciplinați".Exemple asemănătoare și în comunele Ciurea, Bîrhova, Rediu, Mo- goșești, Tomești ș.a.Multe lucruri bune se pot spune și despre elevii din București, pre- zenti în aceste zile ale vacanței de vară pe șantierele construcțiilor de locuințe, la întreținerea bazelor de sport și agrement, la lucrările agricole pe ogoarele din jurul orașului. „După ce au contribuit la amenajarea ștrandului Tei Toboc, la finisarea unui bloc de locuințe pe strada Avrig, la sortat cofraje la Baza de aprovizionare Bucur, ne spune prof. Dorina Radu, director adjunct al Liceului de filologie-istorie nr. 1, elevii noștri lucrează acum cu spor la pregătirea școlii pentru noul an de studiu". Tot astfel, cei de la Liceul industrial nr. 28 sint prezenți la lucrările de sezon pe terenurile agricole de la Popești-Leordeni.în raidul nostru ni s-au semnalat însă și unele deficiențe în organizarea și îndrumarea activității de muncă patriotică, manifestate, în mod inexplicabil, tocmai din partea acelora care beneficiază direct de efortul tineresc ai elevilor. Așa, spre exemplu, după cum ne-a informat tovarășul Nicolae Bura, secretar al Comitetului județean U.T.C. Satu Mare, la Asociația legumicolă Satu Mare elevii au fost primiți să lucreze după oarecare „tratative", pe motiv că n-ar fi fost de lucru. In realitate tone de legume așteptau să fie culese, dar conducerea unității se temea de efortul ce-1 necesita organizarea muncii elevilor. Și exemplul nu este, din păcate, singurul în zonele care au făcut obiectul investigațiilor noastre.
Florida DINULESCU

Dacă cineva ar vrea să cunoască pe deplin această vatră de țară care este Buzăul, aflată în inima pămîn- tului românesc, ar trebui să înțeleagă mai întii drumul prin timp al acestui ținut încărcat de istorie, iar pentru aceasta ar trebui să poposească și în secția de istorie a Muzeului județean Buzău. Căci, aici, în 14 săli, pe o suprafață ce numără mai bine de 2100 metri pătrați sînt expuse peste 10 000 de mărturii istorice de mare valoare, multe dintre ele unicate, alcătuind o adevărată cronică a suișului prin vreme al oamenilor acestor mîndre locuri.Drumeția începe din fața unei plăci de ardezie pe care s-au imprimat contururile unui schelet de pește, descoperit la Bisoca, amintind de timpurile cînd și pe aici stăpină era marea. Sînt apoi vestigii paleolitice și, mai ales, bogate urme neolitice : multe rîșnițe vorbind despre o intensă practicare a agriculturii, pandantive sculptate în os (Sudiți, Aldeni) și figurine zoomorfe și antropomorfe (Aldeni, Coțatcu, Izvorul Dulce), expresie a nevoii de frumo3 a oamenilor acelui timp. Sînt tradiții cărora le dă o nouă strălucire, adău- gindu-le alte și alte frumuseți și valori, epoca bronzului, cu remarcabila cultură Monteoru, ilustrată în muzeu prin splendide vase cu două torți sau cu o toartă supraînălțată, prin amfore cu gîtul și gura în formă de pîlnie.Așezări, cetăți, vestigii geto-dace vorbesc apoi despre strămoșii noștri ca făuritori ai unei civilizații pur- tînd puternic pecetea originalității, a unei autentice vocații creatoare. La Cîrlomănești — Vernești a fost, de pildă, cercetată o așezare fortificată ; arheologii au descoperit circa 300 de fragmente de statuete de lut reprezentînd figuri umane — călăreți arcași — și mai ales animale și păsăfî Sălbatice ■— lupul, mistrețul, cerbul, dropia, cocoșul de munte. Cu mare măiestrie este modelat lupul și, eu deosebire, păsările sălbatice, «u- gerînd plutirea plină de grație în văzduh ca pe o apă liniștită. Sînt calități artistice care îndreptățesc calificativul acordat artistului dac — „un Brâncuși al epocii lui Burebista".Cu totul remarcabilă este descoperirea castrului roman de la Pietroasele din secolul al IV-lea e.n. In apropierea acestuia se aflau termele romane, databile în secolele II— III ale erei noastre. Toate acestea aruncă lumini noi asupra prezenței romane la nord de Dunăre și a întinderii sale, implicit asupra procesului de conviețuire șl simbiozei dacoromâne, a continuității autohtonilor după „retragerea aureliană". Despre această neîntreruptă continuitate vorbesc, dealtfel, documentele care atestă In anul 376, pentru întîia oară orașul și rîul Buzău, ca și tezaurele și obiectele din aur, descoperite în această zonă. Lor li se adaugă tiparele pentru turnat podoabe din aur de la Aldeni și Izvorul Dulce, creuzetele de topit și turnat metale prețioase de la Pietroasele și Monteoru, care conferă consistență ipotezei formulate de către cercetători că în secolele IV—V e.n. s-a aflat în această zonă un important centru de extracție și prelucrare a aurului. Existența unui asemenea centru constituie implicit o pledoarie pentru continuitatea populației autohtone, singura care cunoștea, fiindcă le exploata din generație în generație, zăcămintele aurifere de aici. O continuitate pe care o documentează și descoperirile din așezările sau necropolele de la Cîndești, Monteoru, Sudiți-Gherăseni, Pietroasele, Vadu Sorești, Poșta Cîlnău, Lunca Frumoasă etc., aparținînd veacurilor ur-

mătoare. Vasele, podoabele, uneltele, greutățile pentru războiul de țesut, descoperite aici, stau mărturie practicării acelorași tradiționale ocupații ale populației autohtone, care in pofida vitregiilor vremurilor a vie- țuit aici, înfrățită cu codrii, cu apele, cu cîmpia.Prin fața vitrinelor cu exponate urcăm mereu prin timp. în Evul Mediu, Buzăul a fost unul din principalele centre economice și culturale ale țării, legîndu-și numele de mari acte ale istoriei naționale. Pe aici și-au purtat pașii ostașii marelui Mihai în drumul lor peste Carpați, spre împlinirea celei dintîi Uniri a țărilor române. $i tot meleagurile buzoiene au fost martorele grelelor eforturi ale Unificatorului de a apăra istorica realizare, ale bătăliilor sale purtate în nefericita toamnă a lui
însemnări despre 

Muzeul județean Buzău

1 600 împotriva oștilor străine năvălitoare. Oamenii locului, ca dealtfel întreg poporul, nu l-au uitat nici- cind pe viteazul voievod, așa cum adeverește un semn, de hotar dintre Greceanca și Săhăteni, ridicat în 1846 de un oier, pe unul din stîlpii săi fiind sculptat portretul marelui domn și numele său.Aici, la Buzău, s-au tipărit, lnce- pînd cu 1691, cărți care au străbătut în toate părțile pămîntului românesc, tot atîția mesageri ai ideii da unitate, legind prin tainice, dar trainice fire pa toți fiii poporului român. Aici au ctitorit Matei Basarab și Constantin Brîncoveanu — domnii gospodari, nevoiți să țină în mîinile lor și mistria și «abia, clădind ji Iuptînd, apărînd și reconstruind.Iată obiecte ce au aparținut lut Cuza și lui Kogălhiceanu, iată un exemplar al Proclamației prin care se anunța țării realizarea Unirii depline (1861), păstrată cu sfințenie într-o locuință de sat. Iată obiecte ce au aparținut lui Costache Moglan, deputat în Adunarea ad-hoc a Munteniei. între care și două jalbe către domnie prin care se spuneau „păsurile clasei noastre plugărești". Toate atestînd că țaranii, voind din inimă Unirea, așteptau ca o vreme nouă să înceapă și pentru ei, odată cu ea.Simțămintele ce le stăpîneau inima — iubire de glie, dor de libertate, sete de dreptate — țăranii, ceilalți locuitori buzoieni aveau să le dovedească pe cîmpurile de bătălie ale războiului independenței ; căci despre vitejie și dragoste de țară vorbesc atîtea medalii, uniforme, arme, brevete, ce le-au aparținut eroicilor ostași din 1877. După cum documente îngălbenite de vreme vorbesc despre cei rămași acasă, care au socotit cauza ostașului român drept propria lor cauză, subscriind pentru cumpărare de arme (Buzăul ia cel dinții în tară inițiativa subscrierii pentru două mii de puști), adunînd ofrande, oferind din puținul avut al familiilor lor pentru familia cea mare — tara.Pătrundem apoi în sala care păstrează mărturiile altui măreț și sublim efort, cel pentru reîntregirea neamului, efort in care Buzăul s-a înregimentat cu trup și suflet. Fotografii de eroi, obiecte ale luptătorilor. intre care și cele ce-au aparținut poetului-martir Constantin T. Stoika, monumente vorbesc despre pilduitoare fapte de arme, născute din dragoste fierbinte de țară, din voința de a-i făuri României un loc demn între statele lumii.

&

în țara liberă șl unită, libertatea națională trebuia întregită prin libertatea socială. A fost acesta telul pe care și l-au asumat, de la început, comuniștii. Repere ale activității lor oferă și notele informative ale siguranței care vorbesc despre crearea în ;■ 1924 a unor noi celule comuniste în fabrici din oraș și județ, ori mașina de scris folosită de comuniștii buzo- ieni pentru imprimarea manifestelor. Lupta partidului avea să triumfe Ia 23 August 1944. Atunci, la chemarea partidului comunist, locuri mina uzine, tenit orașe. _________ _______ _____continuat în anii revoluției . strucției socialiste, pe un drum care n-a fost ușor. Căci și acesta a fost un drum al muncii, al luptei, al bătăliilor neîntrerupte cu greutățile și obstacolele. Iată mărturii ce vorbesc despre acest drum : țărani împărțind moșiile boierești, muncitori veniți să repare uneltele agricole, o brigadă de tineri din județul Buzău plecînd spre șantierul tineretului din Lunca Prutului, constituirea întiilor unități agricole cooperatiste etc. Toate la un loc alcătuiesc ampla frescă a unor ani eroici, în care mai tari decît greutățile s-au dovedit entuziasmul, încrederea în justețea drumului arătat de partid, dorința - de â așeza trainice temelii vieții noi în România.Iată o fotografie cu fabrica da mase plastice din Buzău, prima mare unitate industrială construită în județ în anii socialismului. Era simbolul unui nou destin, al unui nou drum ce începea și pentru melea-/ gurile buzoiene. Un drum pe care este marcată distinct, prin amploarea Înnoirilor, prin măreția transformărilor, epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului. Iată fotografii ca atestă că, precum întreaga țară, oamenii muncii ' din Buzău l-au avut în acești 18 ani în mai multe rinduri, în mijlocul lor, pe secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae CeaUșescu. Intîlniri care au Însemnat de fiecare dată momente de ctitorire a unor noi șl moderne unități economice, prilejuri de analiză a posibilităților de a face mereu mai rodnică munca oamenilor acestui străvechi ținut, de a valorifica plenar marile lor resurse de energie și creație.O istorie multimilenară, de o rară bogăție și frumusețe, prinde contur în sălile muzeului buzoian, ce-șl ' comemșrează acum o jumătate de veac de existență, adică de cinstire 
a oamenilor acestor mîndre locuri, a muncii și statorniciei lor.

și pe aceste oamenii muncii pe arme, apărind poduri, șosele, lovind dușmanul, eliberînd Un efort care avea
au pus fabrici, necon- sate și să fie și con-

Silviu ACHIM 
Stelian CHIPEȘ

N apărut
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România-film prezintă:
în perioada 2—7 septembrie la cinematograful 

„Studio" din Capitală

ZILELE FILMULUI COREEANcu următorul program :2 septembrie : Freamătul pădurii (spectacol de gală) ; 3 septembrie ; Freamătul pădurii ; 4 septembrie : Fata care vinde flori ; 5 septembrie : Fata care vinde flori ; 6 septembrie : Soarta Aurei și Argentinei ; 7 septembrie : Soarta Aurei și Argentinei.„Zilele filmului coreean" se vor desfășura și la Baia Mare în perioada 8-13 septembrie.

cinema
• întoarcerea din Iad : SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,39; 15,43; 18;
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,43; 18; 20, MELODIA (12 06 88)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Vlad Topeș î CENTRAL (14 12 24)
— 9; 12; 16; 19.
• Nea Mărin miliardar : BUCUREȘTI 
(ÎS 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13, 39; 15,45; 13; 20,13, FAVORIT
(45 31 70) — 9 “ “ ....... ...............
20.16.
• Program de desene animate — 9; 
10,30; 12; 13,30; 15, Croaziera — 16,30: 
19 : DOINA .(16 35 38).
• B.D. la munte șl la mare : GRIVI-
ȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, GLORIA (47 4675) — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20.

__  x__ __ u, xi,iu1,
18; 20,15, FAVORIT

: 11,15; 13,30: 15,45; ÎS;

• Răzbunarea bălăucilor : BUZESTI 
(50 43 38) — 15,39; 17,39; 19,30.
• Melodii la Costinești : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, MUNCA 
(21 50 49) — 15; 17,15; 19,30.
• Haiducii lui Șaptecai : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15: 
13,3»; 15,45; 18; 20.
• Secretul cifrulul : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. 
O Vraciul : VICTORIA 
lil,39; 14; 16,46; 19,39.
(80 49 83) — 19,39; 15,39;
• Julia : SALA MICA
LUI — 17,15; 20.
• Cariera mea strălucită t STUDIO 
(59 53 15) — 19; 12; 14; 16; 18; 20.
• Imperiul contraatacă : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (75 28 20) 
— 18.
• Acolo, pe poteci nevăzute — 9; 11; 
13,15; Departe de Tipperary — 15,30; 
17,45; 20 : TIMPURI NOI (15 6110).

i»;
Dașel :

15,30;

(16 28 79) — 9;
FERENTARI 

18,30.
A PALATU-

• Madona păgtnă : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călăuza : UNION (13 49 04) — 
13; 16; 19.
• Educația sentimentală a 
DRUMUL SĂRII (31 28 13) - 
17,30; 19,30.
• Fata care vinde flori i PACEA 
(60 30 85) — 15: 17,15; 19,39.
• Călătorul cu cătușe : FESTIVAL
(15 SI 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,39; 15,45; 18; 20.
• Am fost vecini: POPULAR (35 15 17)
— 15 17,15; 19.30.
• Ulzana, căpetenia apașilor : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17,15; 19,30.
• In umbra legU : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Femeia dispărută : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Vestul sălbatic : CAPITOL (16 29 17)

, — 8,45; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la grădi
nă — 20.
• Dublu delict : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11; 13; 15,15; 17,30; 19,45, la gră-
■>

dină — 29,30, VOLGA (79 71 26) — .,
11,15; 13,39; 15,45; 18; 29,15, GRADINA 
LUCEAFĂRUL (16 87 67) — 20,30.
• Camionul de cursă lungă : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,13; 13,3»; 15,45; 
13; 20, COSMOS (27 54 93) — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,39; 17,30; 19,30.
O Omul păianjen se întoarce : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20. la grădină — 20.45, FLAMURA 
(85 77 12) — 9: 11; 13,15; 15,30: 17,45; 
20. GRADINA GLORIA (47 46 75) —
20,15.
• Cascadorul Hooper : ARTA (21 31 86) 
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19.
• La est de Java : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Toată lumea este a mea : ARENE
LE ROMANE (41 15 36) — 20,45.
• Buletin de București : GRADINA 
ARTA (21 31 66) — 20,45.
• Un comando pentru apa grea :
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) —
20,30.

„Revista română 
de studii internaționale" 

nr. 4 (66)/1983Din sumar : „DeclarațiaAdunării Generale a O.N.U. asupra reglementării pașnice a diferendelor internaționale" (Traian Chebeleu) ; „România și mișcarea țărilor nealiniat» (Constantin Vlad, Nicolaeio lina) ; „Iraționala risipă/ de resurse determinată de ao /ala cursă a. înarmărilor" (Mzria Chirilă) ; „Implicații ale aco> durilor comerciale internaționale asupra regimului jurțdic al contractelor comerciale internaționale" (Victor Babiuc, Grigore Florescu) ; „Considerații privind principiul explorării și exploatării spațiului cosmic în scopuri exclusiv pașnice" (Mircea Duțu).Revista mai cuprinde rubricile : Celebrarea centenarului Nicolae Titulescu în lume, Jurisprudența română de drept al comerțului internațional, Cronica acordurilor încheiate de România sau la care România a luat parte, Recenzii, Activitatea A.D.I.R.I.Revista are și o ediție în limbi străine — Revue Rou- maine d’Etudes Internationales, cu articole în limbile franceză, engleză șl rusă.
Clinele : GRADINA MODERN 

(23 71 91) — 20,30.
• Domnul miliard : PARC HOTEL 
(17 08 58) — 30,45.

te tre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) ; Gaițele — 19,30 ; (sala Atelier): 
Inocentul — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,39; (grădina Batistei):. 
Funcționarul do la Domenii — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 09) : La izvor de dor șl cintec 
— 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 79): 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.

t
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Domnului KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Partidului Unit al Independenței (U.N.I.P.) din Zambia, 

Președintele Republicii ZambiaCu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Partidului Unit al Independenței (U.N.I.P.) din Zambia, vă transmit cele mai calde felicitări și urarea de a obține noi succese în activitatea pe care o desfășurați.îmi exprim încrederea că bunele relații existente între partidele și țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare și întărire spre binele popoarelor român și zambian, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării internaționale. r
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele
Republicii Socialiste România

I

A apărut, în limba maghiară, volumul

NICOLAE CEAUȘESCU
Opere alese, volumul 3

(1976—1980)

COTIDIAN.

Vizita delegației

Editura politică

Dietei japoneze

relatări.ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“

H Constructorii de locuințe din județul lași au pus la dispoziția oamenilor muncii, de la începutul anului și pînă în prezent, aproape 2 600 apartamente, cu peste 100 mai multe față de prevederile planului. Acestea sînt situate în municipiul lași, orașele Pașcani, Hîrlău și Tîrgu Frumos, precum și in perimetrul viitoarelor centre urbane pe harta județului - Răducăneni, Podu lloaiei, Vlădeni, Belcești, Țibănești și altele. Concomitent, constructorii ieșeni au dat în folosință noi școli, grădinițe, unități comerciale și de prestări servicii.B Zestrea stațiunii Băile Felix s-a îmbogățit în acest sezon cu noul complex turistic „Unirea", însumînd 306 locuri pentru cazare, spații de alimentație publică, bază proprie de tratament. Renumita stațiune din județul Bihor depășește acum 5 000 ' de locuri pe serie.
B In Parcul tineretului din municipiul Buzău a fost dată în folosință o nouă zonă de agrement. Realizată prin contribuția în muncă și în bani a buzoienilor, ea dispune de un bazin olimpic, fin teren de tenis de cîmp, mese pentru șah, leagăne, tobogane, o alimentație publică.
B La Năsăud a fost nouă unitate forestieră tare și transport, care are în subordine patru sectoare și două secții de industrializare a lemnului.
B In cadrul rafinăriei de pe platforma petrochimică Borzești a Intrat in funcțiune o nouă capacitate de producție : Instalația de hidro- finare a petrolului. Noua instalație este dotată cu utilaje moderne, de înaltă tehnicitate, realizate in cea \ mai mare parte în țară.

unitate deÎnființată o de exploa-

B In cartierul „T IV" din Tîrgu Mureș a fost dată în folosință o modernă școală generală cu 24 săli de clasă și laboratoare bine utilate. incepînd cu noul an școlar 1983-1984, cei peste 150 000 de copii și tineri din rețeaua învăță- mîntului din județul Mureș vor dispune de 3 289 săli de clasă, 414 ateliere, 440 laboratoare și 490 cabinete.
B Rețeaua comercială a județului Covasna s-a lărgit în acest an cu peste 20 de unități noi. Alte unități se află în curs de execuție sau reamenajare și modernizare.
B Intr-o nouă secție de producție .a UJECOOP Bistrița-Năsăud a început fabricația de jucării din lemn. Sînt folosite numai materiale recuperabile și refolosibile. Primele produse au și fost livrate comerțului.
B In cadrul consiliilor populare comunale și orășenești din județul Timiș au fost create și funcționează 80 unități proprii de producție și prestări de servicii care valorifică resursele locale de balast și nisip, asigură piatră de construcții, var și masă lemnoasă, execută lucrări de construcții. Pînă la sfîrșitul acestui an vor mai fi create încă astfel de unități.
B Colectivul Trustului de strucțil industriale din Pitești ținut, din sterilul de mină Schitu Golești, în amestec cu cenușă de termocentrală și spumant, panouri ușoare pentru închiderea halelor și pereților susținători. Prin întrebuințarea noului produs, la un metru pătrat de închidere de hală se economisesc 14 kg ciment, 1,5 kg metal, 49 kg combustibil convențional, 5 ore de manoperă, precum și o mare cantitate de energie electrică.__________________________________J

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, la amiază, delegația Dietei japoneze, condusă de Hajlme Fukuda, pre- ședintele Camerei Reprezentanților, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită în țara noastră.în timpul întrevederii au fost abordate aspecte privind stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a relațiilor româno-japoneze și au fost discutate unele probleme internaționale de interes reciproc.
★în aceeași zi, delegația Dietei japoneze a avut o întrevedere cu tovarășul Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Cu acest prilej au fost analizate posibilitățile pe care le oferă economiile celor două țări pentru dezvoltarea cooperării economice în do-

menii de interes comun ți au fost abordate probleme privind lărgirea și diversificarea schimburilor comerciale bilaterale pe baze reciproc avantajoase.La întrevedere au participat Paula Prioteasa, adjunct al ministrului comerțului exterior șl cooperării economice internaționale, și Mihai Dră- gănescu, membru al Comisiei pentru industrie și activitatea economico-fi- nanciară a M.A.N., alte persoane oficiale. sA fost de față Takaaki Hasegawa, ambasadorul Japoniei la București.Oaspeții japonezi au făcut o vizită la întreprinderea de mașini grele București.
★Cu ocazia vizitei în țara noastră a delegației Dietei japoneze, ambasadorul acestei țări la București a oferit, miercuri, un dineu. (Agerpres)

Conferința de presă cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a proclamării Republicii Populare Democrate CoreeneCu prilejul celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii Populare Democrate Coreene, miercuri a avut loc la ambasada din București a acestei țări o conferință de presă.Evocînd importanța evenimentului aniversat, ambasadorul R.P.D. Coreene în țara noastră, Sin In Ha, a reliefat pe larg succesele obținute de poporul coreean în dezvoltarea industriei, a agriculturii, a celorlalte ramuri ale economiei. Vorbitorul a prezentat apoi lupta desfășurată de poporul coreean pentru reunificarea pașnică și fără amestec din afară a

tării, pentru constituirea Republicii Confederate Democrate Koryo.Referindu-se la bunele relații de prietenie statornicite între România și R.P.D. Coreeană, intre partidele și popoarele celor două țări, ambasadorul a pus în evidență importanța primordială a întîlnirilor, convorbirilor și înțelegerilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen pentru amplificarea și diversificarea in continuare a raporturilor bilaterale, în folosul celor două partide, țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume. (Agerpres)43 decon- a ob- de la Cronica zilei

v r e m ea
Tlmpul probabil pentru intervalul cu

prins Intre 1 septembrie ora 21 — 4
septembrie ora 21. In țară : Vremea va

ri caldă, cu cer variabil. Pe alocuri vor 
cădea. ploi Însoțite de .descăreărf. elec- 
trice în Banat, ■ Crlșana, Maramureș, sl 
zona ide munte. Vlnțul ;va ; sufla slab , 
pînă la moderat, cu intensificări locale 
din sectorul sudic. Temperaturile mi-' 
nlme vor fl cuprinse între 10 și 20 de 
grade, Iar cele maxime între 24 șl 32 
de grade, izolat mai ridicate.

Miercuri, tovarășa Alexandrina Găinușe, viceprim-ministru al guvernului, l-a primit pe Wang Y’ue Yi, director general adjunct al Administrației Naționale de Turism a Republicii Populare Chineze, care, în fruntea unei delegații, a făcut o vizită de documentare în țara noastră.Exprimîndu-se satisfacția pentru dezvoltarea pe multiple planuri a relațiilor de colaborare și cooperare dintre România și R.P. Chineză, în cursul întrevederii a fost subliniată dorința reciprocă de extindere a schimburilor turistice, bilaterale, în scopul unei mai bune cunoașteri a realizărilor obținute de popoarele celor două țări în construirea socialismului.

Arta noastră contemporană
(Urmare din pa?. I)blemă de conștiință a lor — își îndeplinește noblețea misiunii atunci cînd aparține operelor de valoare, cind transmite un mesaj puternic, educativ, cu înalt conținut patriotic și revoluționar. Noi nu pledăm aici pentru „accesibilitatea**  imitației după modele străine după care ne mai dăm în vînt uneori. A face larg accesibil un mesaj de adevăr, de frumusețe umană transmis de veritabile lucrări artistice, inspirate din specificul vieții și muncii poporului nostru — iată în ce constă natura populară și democratică a artei. Cu toată profunzimea gîndirii sale, Eminescu este accesibil și popular, cel mai popular dintre poeții români și cel mai național dintre ei, atingînd în aceas- +ă privință cotele nestema- r de sorginte folclorică, momenul receptării arte cunoaște două sensuri ale mișcării : o tendință din nartea artistului, care do- .ește ca opera să fie accesibilă pe o scară cît mai largă, și un timp cît mai îndelungat șl, totodată, a- propierea publicului de creația artistică. Dacă în ceea ce privește primul aspect creatorii au ținut întotdeauna ca opera lor să aibă o maximă audiență, dialectica acestui proces nu a putut fi desăvîrșită decit în socialism, odată cu posibilitatea cucerită de mase de a avea acces la cultură. Riscînd să repet, aș ține să subliniez că în orînduirile trecute o operă de artă, ori- cît de valoroasă, nu izbutea să fie cu adevărat democratică, să aibă răspîndirea meritată din lipsa unui public receptor. Abia odată cu socialismul, artistul se

vede în situația rîvnită de toți înaintașii săi, de a avea în față o masă imensă, practic de proporțiile întregii societăți, însetată de frumos.Socialismului Ii datorăm, totodată, puternica afirmare a spiritului creator al întregului popor. Festivalul național „Cîntarea României**  reprezintă în acest sens un convingător exemplu, un argument e- locvent al forței de creație a maselor. Unul dintre meritele esențiale ale acestei competiții a muncii și creației libere, organizată din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este faptul că ea situează alături — sub semnul nobilei solidarități întru frumos, al voinței de a educa — pe profesioniști și pe a- matori, aproape de izvoarele pururi Se asigură comunicare reciproc de tuziasm, de prospețime.Sîntem beneficiarii unei spiritualități, ai unei culturi de mare originalitate, viguroasă, de un profund umanism, care se mîndrește cu privilegiul de a-1 fi dat lumii pe Brâncuși. atît de cunoscut șl de prețuit în lume, dar care nu se rezumă la Brâncuși. Și pentru a sugera că, în luxurianta ei varietate, creația artistică românească a dat, dacă mă pot exprima astfel, mulți Brâncuși, în cele mai frapante ipostaze, nu în sensul epigonic, ci ca foarte diversă gamă de manifestare în literatură, în muzică, în plastică, în teatru ; l-am amintit pe Brâncuși doar ca un strălucitor reper. Și, în continuare, să fac precizarea că o trăsătu

vii ale artei, prin această un transfer energie și en- profunzime și

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Constantin Dăscălescu, a trimis președintelui guvernului Spaniei, Felipe Gonzalez, o telegramă în legătură cu inundațiile cu urmări catastrofale din nordul Spaniei, în care se spune: Vă rog să primiți cele mai profunde sentimente de compasiune pentru pierderile de vieți omenești și marile distrugeri materiale pe care le-a suferit țara dumneavoastră.
t V

PROGRAMUL l
11,00 Telex
11,05 Universul femeilor
11,55 Film artistic : „Cind lalele" (co

lor). In distribuție : Plamen Pet- 
kov, I. Kuzmanova, M. Stefanova. 
Regia : Rașco Uzumov

12.35 Ecran de vacanță. Desene animate: 
1001 de intenții și o invenție. Epi
sodul 2

15,00 Ecran de vacanță : „Arabela" (co
lor). Episodul 10

16.30 Studioul tineretului
17.40 Itinerar libian
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea economică
20.35 Melodii populare instrumentale cu 

orchestra „Plaiuri argeșene*'.
20,45 Spirit militant, revoluționar. Mun

că, exigență, răspundere comunis
tă

21,00 Tinerețe, hai pe șantiere. Muzică 
patriotică și revoluționară

21,15 Cinci miliarde de oameni (color)
21.40 Festivalul de muzică ușoară Ma

maia — 1983. Gala finală. Premiile 
concursului de interpretare

22.30 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20,20 Agenda bucureșteană
20,35 Estivala ’83. Concertul orchestrei 

simfonice a Radlotelevizlunii. In 
pauză : Cronica muzicală

22,05 Zboară cîntec peste plai
22,30 TelejurnalDE LA ADASLa tragerea de amortizare a asigurărilor de viață pentru luna august 1983 au ieșit următoarele combinații de litere :
1. T.D.T.; 2. W.T.C. 3.
JV.G.U. ; 4. K.Z.H.; 5. O.O.P.; 
6, F.D.A.; 7. J.S.N.; 8. N.B.G.Toți asigurații cărora le-au Ieșit una sau mai multe din aceste combinații de litere înscrise în polițele lor urmează să se adreseze unităr ților ADAS pentru a Ii se stabili drepturile cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri lunare de amortizare este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A JAMAHIRIEI

ARABE LIBIENE POPULARE SOCIALISTE

Excelenței Sale
Colonel MOAMMER EL GEDDAFI

Conducătorul Marii Revoluții de la 1 Septembrie 
al Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste <* TRIPOLICea de-a XlV-a aniversare a Zilei revoluției iml oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări șl cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului libian prieten, noi succese, progres și bunăstare.îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și de colaborare fructuoasă dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și libian, al cauzei păcii, independenței și securității în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

„Țara unde înfloresc nisipurile". Așa a fost denumită metaforic Libia contemporană, pentru a ilustra transformările produse în acest stat arab în ultimii 14 ani, de cînd, in urma victoriei revoluției de la 1 septembrie 1969, condusă de colonelul Moammer El Geddafi, a fost deschisă o eră nouă în destinele poporului libian.De-a lungul celor 1 900 k’m de litoral la Mediterană, dar și pe întinderea celor nouă zecimi cît măsoară suprafața acoperită de deșert sau semideșert, s-au produs, în urma concretizării unor ambițioase programe, profunde înnoiri în viața oamenilor, cît și pe harta economică a țării- Drumuri moderne care leagă obiective ale industriei metalurgice, petrochimi

ce, electrotehnicii, industriei ușoare și alimentare, cartiere de locuințe dotate cu confortul necesar, școli, spitale, instituții culturale — toate apărute în ultimii ani — compun imaginea unei țări angajate pe frontul dezvoltării econo- mico-sociale. A fost e- laborat un vast proiect pentru punerea in valoare a unor sisteme de irigații în Sahara, se preconizează conectarea unor noi regiuni la pulsul civilizației contemporane. Fără îndoială, la temelia acestor procese înnoitoare se află voința poporului libian de a-și făuri în mod suveran propriul destin, de a dispune liber de bogățiile sale naționale.în rîndul realizărilor economice și sociale înălțate pe pă-

mîntul Libiei — motive de legitimă min- drie pentru Iibieni — se află și roade ale co- “• laborării cu țara noastră. Sînt mărturii ale prieteniei și conlucrării fructuoase' statornicite intre Republica Socialistă România Și Jamahiria Arabă Li- biană Populară Socialistă, rezultat al acordurilor și înțelegerilor dintre președintele Nicolae Ceaușescu și conducătorul Revoluției de la 1 Septembrie, colonelul Moammer El Geddafi.Fundamentate trainic pe deplină egalitate, stimă și respect, ’> raporturile prietenești pe planuri multiple dintre cele două țări și popoare cunosc o continuă diversificare și adîncire, în interesul reciproc, al cauzei păcii, independenței și '' progresului.
Cu prilejul Zilei naționale a Jamahiriei Arabe Libiene Populare Socialiste, miercuri dtipă-amiază a avut loc, în București, o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Au fost prezentate impresii de călătorie din această țară. Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și

Africa, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de : artă și cultură, un numeros public.Erau prezenți dr. Abdulhamid S. Zintani, secretar al Comitetului Popular al Biroului Popular als Jamahiriei Arabe Libfene Populare Socialiste la București, membri ai Comitetului șl Biroului popular.(Agerpres)

® COSMONAUTICA 
Șl PREVEDEREA SEIS
MELOR. Cercetătorii sovietici au stabilit că, numai cu cî- teva ore înaintea unui cutremur, deasupra zonei ce urmează să fie afectată apar cîm- puri electromagnetice care pot fi înregistrate din Cosmos — relatează agenția T.A.S.S. A- ceasta oferă posibilitatea elaborării unor prognoze științific fundamentate privind locul și data aproximative ale producerii unui seism. Printre dificultățile utilizării acestei metode se numără însă faptul că semnalele emise de Terra în legătură cu modificările care duc la declanșarea cutremurelor pot

un- ro-

ră psihologică de seamă a poporului român este aceea a unei anumite decente, a măsurii în tot ce întreprinde, a echilibrului. Astfel, deși popor cu o istorie care i-a fost mereu potrivnică, românii au fost și sînt promotorii unei tendințe artistice validate de evoluția artei universale. Așa au a- părut Eminescu. Caragiale, Brâncuși, George Enescu, Arghezi, Blaga și mulți alții.Știința n-a reușit Încă să lămurească ce e istorie și ce e legendă în balada noastră, dar cert e că fîntî- na de pe locul căderii lui Manole curge și azi, apa ei e limpede și înviorătoare ca speranța, izvorul ei fără sfirșit ca idealul, din dele ei beau călătoriimâni și oaspeți sosiți din lumea largă care vin să admire creația lui Manole cel transformat în apă curgătoare, fîntînă anonimă, generoasă, din care pot să bea toți. Și aceasta e cea mal sigură dovadă că Manole, adică artistul gata de sacrificiu, a existat. Poporul aude și acum glasul iubirii și al dăruirii în apa care, cum spunea Sadoveanu, lucește ca ochii de femeie.Literatura română, din păcate încă insuficient cunoscută în lume, prezintă o bogăție ce merită din plin să completeze valorile artistice. ale umanității. O caracteristică esențială a ei. care-i conferă vigoare, durabilitate și farmec, e în- fruptarea sa fără întrerupere din mitologia străveche populară. Acest izvor de adevăr și frumusețe, departe de a fi căzut în desuetudine, constituie și azi o sursă de inspirație, dînd literaturii noastre actuale noblețe și originalitate.

Există în cultura poporului român simboluri care ne îndreptățesc să constatăm una din marile lui însușiri : setea de perfecțiune, de înalt, credința nestrămutată în victoria binelui și dreptății, adînca și nedezmințita lui omenie, aspirația melancolică și răscolitoare spre desăvîrși- re, spre ideal. Această aspirație are o denumire unică ce nu se mai întîlnește în nici una din limbile pămîn- tului. Se numește dor, cuvînt el însuși cît toate miturile la un loc. Poporul român, acest Făt-Frumos din lacrimă, spadă și luceferi, nu și-a pierdut niciodată aspirația, dorurile, visele omenești și înălțătoare.Robustă și încărcată de Înalte sensuri, vibrantă, de un incandescent patriotism, pătrunsă de omenia societății noastre, literatura română de azi, în ceea ce are valoare și gind durabil, e izvorîtă din tumultul unui prezent generos în idealuri și realizări, este democratică și națională, tocmai prin calitatea ei de a fi imaginea fidelă, transfigurare inspirată a acestei epoci, Caracterul ei național este determinat de faptul că oamenii se regăsesc în ea cu bogăția de aspirații și împliniri, că ea le este necesară ca pîinea, că ea face parte organică din viața lor. Numai mulți, pentru despre i marile care le noastră de constructori, de comuniști putem cuceri, noi creatorii, viitorul, acel mîi- ne visat de opera ce se vrea perenă. Pragul eternității este clipa prezentă, pulsul ei viu. nemurirea el.

scriind pentru cei pentru cei de azi, prezentul acesta, 
aici și acum, despre modele umane pe oferă societatea

fi recepționate In Cosmos In general noaptea, ziua ele fiind absorbite de atmosfera terestră. Pe de altă parte — se menționează — semnale suficient de puternice se înregistrează in cazul unor seisme cu magnitudinea de 6—7 grade, avînd focarul la adîncimi de peste 80 km.
• AUTOBUZ AERI

AN. Recent, la mijloacele de transport in comun ale Parisului s-a adăugat unul mai puțin obișnuit — un dirijabil. E drept că, deocamdată, este doar un prototip pus în circulație de către firma producătoare in scop de reclamă. Prevăzut cu două motoare de cite 200 CP

fiecare, dirijabilul atinge o viteză de 60 km pe oră, avind la bord zece pasageri și 2,5 tone de mărfuri. El acoperă distanța dintre aeroporturile „Charles da Gaulle" și „Orly" în 25 de minute, in timp ce un autobuz obișnuit are nevoie pentru acest traseu de o oră și ceva.
• „LICURICI" DIN 

MASĂ PLASTICĂ.înR FG- a fost realizată o masă plastică deosebită : ea emană mal multă lumină decît primește. Acest lucru devine posibil datorită faptului că în compoziția sa intră un complex de colo- ranți fluorescenți, care face ca partea invizibilă a spectrului să devină vizibilă. Obiectele fa-

La primire a participat Nicolae Gavrilescu, ministrul turismului și sportului.A fost prezent Li Zewang, ambasadorul R.P. Chineze, la București.
★ .*Miercuri seara, cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Socialiste Vietnam, la cinematograful „Studio" din Capitală a avut loc Gala filmului vietnamez, unde a fost prezentat lung-me- trajul „Luptătorii din umbră'*.Despre semnificația evenimentului i șl relațiile de prietenie și colaborare româno-vietnameze a vorbit Dumitru Matală, directorul Casei de filme numărul trei.Au participat Ion Găleteanu, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației. Socialiste, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, A- sociației cineaștilor, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost de față Tan Phong, ambasadorul R.S. Vietnam la București, membri ai ambasadei, șefi de misiuni diplomatice, membri ai corpului diplomatic.
★semnat la București Guvernul RepubliciiMiercuri s-a Acordul între Socialiste România și Guvernul Republicii Capului Verde privind transporturile aeriene civile.Din partea română documentul a fost semnat de inginer Mirică Dimi- trescu, prim-locțiitor al șefului Departamentului Aviației Civile, iar din partea Republicii Capului Verde de Herculano Vieira, ministrul transporturilor și comunicațiilor.Acordul stabilește cadrul juridic al colaborării în domeniul transportului aerian de pasageri, marfă și poștă între cele două țări.
★Sub egida Asociației artiștilor fotografi din România, miercuri B-a deschis în Capitală, la Galeria de artă fotografică (strada Brezoianu), o expoziție de fotografii din R.F. Germania. Sînt prezentate unele dintre cele' mai reprezentative creații ale membrilor fotoclubuluî din orașul Karlsruhe.

în ziua de 31 august, în jurul orei 12,30, un grup format din 12 persoane îmbrăcate în uniformă înarmate cu automate de o navă comercială aflată în rada portului poli, după .ce descărcase un transport de rnărfuri'generale și se pregătea pentru o nouă cursă. Invocind regulile portuare obișnuite de control, grupul s-a urcat la bordul cargoului, l-a sechestrat cu forța, obli- gînd echipajul să îndrepte vasul românesc spre Cipru.Guvernul român s-a adresat guvernului Republicii Cipru și guvernelor altor state prietene să ajute și să întreprindă măsuri pentru a se asigura deplina securitate echipajului și evacuarea navei pentru a-și putea continua drumul spre țară. z

militară și s-a apropiat românească libanez Tri-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele europene de tirîn Sala Floreasca din Capitală s-a desfășurat miercuri festivitatea de deschidere a Campionatelor europene de tir, competiție de anvergură la care participă peste 800 de sportivi și sportive din 26 de țări : Albania,.. Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia,... Danemarcă, Elveția, Firilandaj Franța, R. D. Germană, R. F. Germania, Irlanda, Italia, Iugoslavia, Luxemburg, Marea Brita- nie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria, U.R.S.S. și România.Ediția din acest an a campionatelor continentale de tir se înscrie ca un moment deosebit în istoria acestei discipline, fiind pentru prima oară cînd întrecerile europene se organizează la toate armele — atît la cele cu glonț, cît și la armele de vînătoare — participînd și seniori

și senioare, precum șl juniori și junioare.Festivitatea de deschidere a Început cu defilarea delegațiilor participante, după care au fost arborate drapelul de stat al Republicii Socialiste România, al Comitetului Internațional Olimpic și steagul Confederației europene a tirului. Corne- liu Ion (România), campion olimpic, și Otto Horber, delegatul tehnic al U.I.T.-C.E.T., au depus, In continuare, jurămîntul sportivilor și cel al arbitrilor.Astăzi sînt prevăzute antrenamente oficiale, primele titluri continentale urmînd să fie decernate vineri, în probele de pușcă liberă 60 focuri culcat și pistol liber. Din țara noastră intră în concurs Florin Cristofor, Ilie Codreanu și Constantin Stan (la pușcă), Liviu Stan, Ilie Petru șl Ma- rinică Trușcă (pistol). (Agerpres)
Azi se încheie la Constanța Competiția internațională 

de box „Mănușa litoralului"Cea de-a 12-a ediție a tradițională! competiții internaționale de box „Mănușa litoralului", la care participă sportivi din Bulgaria, R.D. Germană, Irlanda, Ungaria, Iugoslavia, Turcia și România, se încheie astăzi în Sala sporturilor din Constanța, odată cu desfășurarea galei finale.Vor evolua următoarele perechi de pugiliști : categoria semimuscă : V. Bacs (Brăila) — N. Cătăneanu (București) ; categ. muscă : S. Petrescu (Galați) — T. Schlosser (R.D. Germană) ; categ. cocoș : V. Șaghin (Constanța) — S. Enache (Măcin) ; categ. pană i A. Faredin (Constanța)

— Gh. Adam (București) ; categ. semiușoară : B. Andreas (R.D. Germană) — C. Vlădescu (Buzău) ; categ. ușoară : I. Corneanu (Constanța) — P. Vasile (Măcin) ; categ. semimijlocie : N. Costin (Galați) — O. Vedat (Turcia) ; categ. mijlocie- mică; G. Hogar (Ungaria) — B. Hanifi (Turcia) ; categ. mijlocie : M. Popa (București) — J. Phenix (Irlanda) ; categ. semigrea : I. Cîr- lan (Galați) — D. Gontariu (Constanța) ; categ. grea : K. Galip (Turcia) — St. Bîrleanu (Buzău).Gala va începe la ora 17,30.
Fotbal: România— Iugoslavia (juniori): 1—1La Alba Iulia, într-un meci con- tind pentru Campionatul european de fotbal rezervat juniorilor B, formațiile României și Iugoslaviei au

terminat la egalitate : 1—1 (0—1).Oaspeții au deschis scorul prin Savi- cevici (min. 24), fotbaliștii români egalind în min. 74 prin Năstase.
Ciclism : „Cupa Voința"Competiția ciclistă „Cupa Voința" a programat miercuri etapa a 4-a, pe traseul Văleni de Munte —1 Cheia — Săcele — Timiș — Sinaia — Ploiești (160 km), etapă cu o desfășurare spectaculoasă, care s-a încheiat cu schimbarea purtătorului tricoului galben. Chiar din start, tînărul rutier român Valentin Constantinescu a inițiat o evadare, reușind să ruleze solitar 110 km, pînă la Comarnic, unde plutonul a refăcut joncțiunea. Un nou atac, în apropiere de Ploiești, a fost încununat de succes, el fiind purtat de Cristian Neagoe și Mircea Romașcanu, cronometrați, în final, In această ordine, cu timpul de 4h 20’29”. Pe locul 3 a sosit Cornel Nicolae — 4h 21’ 40”.

Lider al clasamentului general a devenit, înaintea ultimei etape, Mircea Romașcanu (România), urmat, la 18” de Cristian Neagoe (România) și, la 42”, de polonezul Roman Cieslak.Astăzi are loc ultima etapă, care va măsura 135 km. (Agerpres)
PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA DIN 31 AUGUSTExtragerea I : 9 11 39 10 1 14 Extragerea a Il-a : 4 40 37 34 43 24 FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :1 047 680 LEI, din care 236 801 lei, report la categoria 1.

LISTA OFICIALĂa obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștl- gătoare la tragerea la sorți lunară din 31 august 1983
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100 004 41 5 000100 801 88 3 000100 049 74 3 000100 927 54 3 0001 ooo 74 73 1 0001 000 48 67 1 0001 000 36 145 8001 000 23 33 8001 000 70 100 8001 ooo 76 45 8001 ooo 64 25 8001 ooo 43 81 800I ooo 67 33 8001 ooo 29 38 8001 ooo 75 13 8001 ooo 73 93 8001 ooo 80 07 80013 428 TOTAL 13 050 000Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 de lei. în valoarea cîș- tigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ieșite cîș- tigătoare.Plata cîștigurilor se efectuează prin sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.La obligațiunile C.E.C. din seriile 000001—099999 care au numerele curente cuprinse între 81—150, Ia confruntarea cu lista oficială primul zero de la serie nu se ia în considerare.

RETUTINDENIbrlcate din această masă plastică luminează nu prea puternic, dar egal. După toate probabilitățile, noul material va fi utilizat la fabricarea scalelor și săgeților aparatelor de măsură și control, precum și a cadranelor ceasurilor electronice cu cristale lichide.
• FESTIVALUL CINE

MATOGRAFIC DE LA
VENEȚIA. Numa prestigioasedin lumea filmului șl un program incluzînd pelicule ale unorregizori consacrați, dar șl reali

zări de debut sînt anunțate pentru cea de-a 40-a ediție a Festivalului filmului de la Veneția, care se desfășoară în perioada 31 august — 11 septembrie. în viziunea organizatorilor, ediția din acest an urmează să constituie „un festival al autorilor, destinat autorilor". Juriul, prezidat de Bernardo Bertolucci (Italia), va fi compus din cineaști de renume. La încheierea festivalului vor fi decernate șase premii : tradiționalul „Leu de aur", un premiu special al juriului, premii pentru cea mai bună actriță, pentru cel mai bun actor, un premiu spe

cial pentru realizarea tehnică, precum și „Leul de argint", atribuit pentru „opera prima".
• LAPTE DIN... PEȘ

TE. Organizația Națiunilor finite pentru Alimentație șl Agricultură (F.A.O.) a comunicat că a fost pusă la punct formula de preparare a unui produs care are proprietățile laptelui de vacă, dar care este produs din... pește. „Laptele de pește" se prezintă sub formă de praf. Pentru a-i conferi o consistentă normală, i se adaugă o anumită cantitate de apă. Se presupune că într-un viitor apropiat va putea fi utilizat Ia fabricarea brînzei și a înghețatei. Deocamdată este folosit ca adaos la nutrețurile pentru vite.

• VIRSTA PORȚELA
NULUI DE XINGZHOU. Prin descoperirea în provincia Hebei a unor cuptoare pentru arderea porțelanului alb, datînd din perioada dinastiei Sui (581—618), istoria porțelanului, de Xingzhou, unul dintre cele mai cunoscute din China antică, trebuie rescrisă. Potrivit unor vechi însemnări, cuptoarele pentru producerea porțelanului de Xingzhou ar fi funcționat în districtul Neiqiu, din fosta prefectură Xingzhou, dar ele nu au putut fi găsite. Noua descoperire, făcută în districtul învecinat, a dat înapoi cu un secol „vîrsta" porțelanului alb de Xingzhou, despre care multă vreme experții credeau că da

tează din perioada dinastiei Tang (618—907).
• ESPANA - '84. Colecționari din 62 de țări ale lumii vor participa în primăvara anului viitor la o expoziție internațională de filatelie ce va fi organizată Ia Madrid. Printre cele peste 500 000 de exponate vor figura unele dintre raritățile filatelice, între care un timbru unic, francat de astronauții americani pe Lună, precum și cîteva colecții celebre. „Espafia — ’84“, cum se va numi expoziția, va rămine deschisă între 26 aprilie și 6 mai. O altă expoziție urmează să fie organizată in 1992, cu prilejul Împlinirii a 500 de ani de la descoperirea Americii.
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Schimburi de vederi privind dezvoltarea 
eooperării țomâno-americane 

in domeniile științei și tehnologiei

România își reafirmă sprijinul față

împotriva armamentului nuclearO impresionantă manifestație a copiilor londonezi de toatevîrstele - cei din cărucioare fiind însoțiți de părinți

GLASUL POPOARELOR DE PE TOATE MERIDIANELE:

„Să fie stăvilită cursa înarmărilor nucleare, 
să se asigure dreptul la pace, la viață!"

„m
VIENA 31 (Agerpres). — La 

Viena a avut loc o reuniune ple
nară a reprezentanților mișcării 
pentru pace din Austria, în cadrul 
căreia cei peste 250 de participanți 
— reprezentind organizații anti
războinice, de tineret, sindicale și 
de femei — au dezbătut probleme 
ale luptei pentru pace și dezar
mare, împotriva continuării cursei 
înarmărilor. Au fost, de asemenea, 
examinate o serie de aspecte legate 
de pregătirile pentru demonstrația 
de protest împotriva planurilor de 
amplasare intr-o serie de țări vest- 
europene a noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de ac
țiune, programată să se desfășoare 
la Viena, la 22 octombrie a.c.

Așa cum este cunoscut, 
ședințele Partidului Socialist 
Austria, Bruno Kreisky, a adresat 
președintelui S.U.A., Ronald Rea
gan, o scrisoare deschisă in care 
cere amânarea instalării in Europa 
a rachetelor cu rază medie de 
acțiune dacă negocierile sovieto- 
americane nu dau imediat rezultate.

EURORACHETELOR, DA DEZARMĂRII!"

Largă solidaritate 
împotriva pericolului de război

de cauza justă a poporului palestinian
Intervenția reprezentantului țării noastre la Conferința 

internațională de ia Geneva

O serie de noi sondaje de opinie, organizate în diferite țări occidentale, au scos la iveală creșterea opoziției față de cursa înarmărilor nucleare. Astfel, potrivit ziarului „The Guardian", 61 la sută din populația engleză se pronunță împotriva instalării rachetelor de croazieră în Marea Britanie. în R.F. Germania, arată revista „Der Spiegel", 61 la sută din populație consideră că instalarea noilor rachete trebuie amînată, chiar dacă în cadrul tratativelor de la Geneva nu s-ar ajunge la un acord în acest sens pînă la sfîrșitul anului. La rîn- dul său, ziarul „In-

Apel în favoarea 
unității de acțiuneHELSINKI1 septembrie.ale lumii se desfășoară Ziua acțiunilor sindicale pentru pace. într-un apel dat publicității cu acest nrilej de Biroul Politic al Partidului Comunist Finlandez, se arată că oamenii muncii din toate țările tre-

ternationai Herald Tribune" relevă că 70 la sută din populația Norvegiei se pronunță categoric contra noilor rachete.
Desenul alăturat, reprodus din revista „Courier simbolizează larga lidaritate umană lupta pentru pace.

dinde la paix" so- in

GENEVA 31 (Agerpres). — La Geneva continuă' lucrările Conferinței internaționale asupra problemei palestiniene, consacrată mobilizării e- forturilor internaționale în vederea găsirii de soluții de natură să contribuie la rezolvarea acestei probleme, la instaurarea unei păci juste și durabile in Orientul Mijlociu.România participă la conferință cu convingerea că această reuniune, dedicată unei cauze profund juste, unei probleme a cărei gravitate nu încetează să se accentueze, va constitui- un pas important în vederea mobilizării mai active a opiniei publice, a popoarelor și guvernelor în ld.pta pentru realizarea dezideratelor majore ale păcii și securității în Orientul Mijlociu și în întreaga lume.Poziția principială, constructivă a țării noastre față de situația din Orientul Mijlociu și, în primul rînd, față de problema palestiniană, eforturile permanente ale președintelui României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru instaurarea unei păci globale, juste și durabile în a- ceastă regiune au fost evidențiate în cadrul lucrărilor de șeful delegației române, ambasadorul Ion Datcu. Guvernul și poporul român — a arătat vorbitorul — au sprijinit și sprijină în mod constant cauza justă a poporului palestinian, lupta pentru realizarea drepturilor sale inalienabile,

pentru a-și organiza liber propria viață, conform dorințelor și aspirațiilor naționale, legitime, pentru constituirea unui stat liber, independent. România — a arătat vorbitorul — consideră că actuala conferință trebuie să1 formuleze măsuri concrete pentru trecerea fără întârziere, chiar în cursul acestui an, la negocieri de pace între țările direct interesate, cu participarea O.E.P., într-un cadru organizatoric adecvat, unde să se poată discuta și negocia toate propunerile de pace formulate de părțile în conflict. In acest spirit. România s-a pronunțat și în trecut și se pronunță și în prezent pentru o Conferință internațională sub egida sau cu participarea O.N.U., la care să participe toate părțile interesate, inclusiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei, U.R.S.S., S.U.A. și alte state care pot aduce o contribuție pozitivă la soluționarea problemei Orientului Mijlociu.GENEVA 31 (Agerpres). — Delegațiile participante la Conferința internațională asupra problemei palestiniene, care se desfășoară la Geneva, au hotărît să confere Organizației, pentru Eliberarea Palestinei statutul de membru cu drepturi depline la lucrările reuniunii, informează agențiile France Presse și Associated Press.

WASHINGTON 31 (Agerpres). — Tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, prim viceprim-mi- nistru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință si Tehnologie, i-au fost adresate un salut cordial și cele mai bune urări de noi realizări în prodigioasa și multilaterala activitate pe care o depune pe tărâmul cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și introducerii progresului tehnic, în conducerea întregii activități ce- se desfășoară în acest domeniu în România, în dezvoltarea conlucrării internaționale dintre oamenii de știință, de z£ătre dr. Edward Knapp, președinte 'al Fundației Naționale de Științe — N.S.F., organism de stat din S.U.A. însărcinat cu coordonarea și promovarea la nivel federal a progreselor științei.Din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu s-au transmis conducerii instituției americane salutări cordiale și urări de succes în aplicarea științei și tehnologiei în folosul dezvoltării pașnice a tuturor națiunilor, al întăririi încrederii! înțelegerii și cooperării între popoare.Schimbul de mesaje a avut loc cu prilejul convorbirilor purtate la N.S.F. de tovarășul Ion Ursu, prim-vicepre- ședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Au fost examinate stadiul și perspectivele de dezvoltare ale programelor de colaborare tehnico-științifică ce se desfășoară in România și S.U.A., sub egida celor două instituții.Stadiul actual și posibilitățile intensificării cooperării româno-ame- ricane în domeniul științei și tehnologiei au constituit obiectul unui

schimb de vederi între tovarășul Ion Ursu și dr. John Markam, director al Oficiului Casei Albe pentru politica științei și tehnologiei. Aspecte de principiu ale colaborării științifice și tehnice și perspectivele practice în acest domeniu au fost examinate într-un spirit de înțelegere reciprocă și în cursul întrevederii cu William Schneider, adjunct al secretarului de stat al S.U.A. pentru știință și tehnologie, cu ocazia primirii prim-vice- președintelui C.N.S.T. la Departamentul de Stat.La Washington, New York și Chicago, la întîlnirile cu personalități de frunte ale asociațiilor, centrelor și institutelor care se pronunță pentru pace, dezarmare, colaborare internațională au fost prezentate pe larg programul Comitetului național român „Oamenii de știință și pacea", condus de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Cu ocazia prezenței în S.U.A,, prim-viceoreședintele C.N.S.T. a purtat discuții la Ministerul Energiei. Totodată, au avut loc discuții pe teme de interes comun în domeniul științei, al cooperării tehnico- științifice cu dr. Thomas Ratchfort, președintele Asociației americane pentru progresul științei, precum și la Academia Națională de Științe din Washington, Biroul național de standarde, Institutul politehnic din New York, Centrul de cercetare a productivității muncii din Chicago. De asemenea, prof. Ion Ursu a participat la cel de-al 8-lea congres al Societății internaționale, de rezonanțe magnetice, de la Chicago.La întrevederile oficiale a fost prezent Mircea Malița, ambasadorul țării noastre în S.U.A.
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31 (Agerpres). — La în diferite regiuni

rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune pe teritoriul unor țări din Europa pronunțe pentru lelor nucleare și pericolului unuiîn Finlanda — menționează documentul — marcarea acestei zile trebuie să fie însoțită de intensificarea pregătirilor pentru desfășurarea cu succes a Săptămînii de acțiuni pentru dezarmare, care va avea loc la sfîrșitul lunii octombrie.Catastrofa nucleară poate fi pre- Intîmpinată — se subliniază în a- pelul comuniștilor finlandezi — mentionîndu-se că pentru aceasta este necesară unirea eforturilor tuturor oamenilor de bună credință.

occidentală. să se reducerea arsena- pentru înlăturarea război nuclear. „Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest 
este gata să accepte o încetare a focului**  

se arată într-o scrisoare adresată de Sam Nujoma secretarului 
general al O.N.U.

REALITĂȚI SOCIAL-ECONOMICE DIN LUMEA CAPITALULUI

Ravagiile unui război nuclear
descrise de revista americană „Newsweek1a

HARARE 31 (Agerpres). — „Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) este gata să accepte o încetare a focului și să coopereze cu secretarul general al O.N.U. în înfăptuirea aplicării rapide a rezoluției 435 a Națiunilor Unite cu privire la independența Namibiei", se arată într-o scrisoare adresată de președintele S.W.A.P.O., Sam Nujoma, secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar. Dată publi

cității de cotidianul „Zimbabwe Herald" din Harare, scrisoarea subliniază că S.W.A.P.O. își va aduce contribuția la aplicarea rezoluției dacă a- ceasta este îndeplinită „fără vreo modificare sau vreun amendament și dacă nu se invocă chestiuni irelevan- te legate de așa-numite reciprocități", asupra cărora insistă în ultima vreme R.S.A, și unele țări occidentale.
Chiar și cei care consideră că urmările pla în acest.ccțz jșMrBsyjv’-l Itmți

Ca urmare a. temperaturii foarte 
ridicate, PE O RAZA DE DOUA 
MILE in jurul fiecărui crater, ar 
arde tot ceea ce este viu, iar pre
siunea ar pulveriza cea mai mare 
parte a clădirilor din cărămidă, 
lemn și piatră. PE O RAZA DE 
PATRU MILE, toți cei ce ar supra
viețui loviturii inițiale ar suferi 
arsuri de gradul trei, iar obiectele 
expuse ar lua foc. PE O RAZA 
DE ȘAPTE MILE, presiunea ar 
proiecta un adult in zid cu o forță 
de 2—3 ori mai mare decit forța 
gravitațională și ar arunca dărimă- 
turile cu o viteză de pină la 100 
mile pe oră. PE O RAZA 
NOUA MILE, oamenii aflați sub 
cerul liber ar suferi arsuri 
gradul doi, frunzișul uscat s-ar 
aprinde, iar ferestrele ar exploda 
precum floricelele de porumb. Cei 
aflați PE O RAZA DE 30 DE MILE 
ar fi orbiți parțial, in urma unei 
singure priviri asupra exploziei, a 
cărei vîlvătaie s-ar putea înălța 
pină la opt mile in atmosferă.

Un pericol mai mare provine din 
căderile radioactive, deoarece ră-

cochetează cu lui ar fi extrem

DE

de

ideea unui război nuclear „limitat", de grave, lată ce s-ar putea îhtîm-
mășițele slnt ionizate de ciuperca 
radioactivă și revin pe sol. Căde
rile radioactive răspindesc o ra
diație de 1 000 rem (de două ori 
mai mult decit doza medie mor
tală) ÎNTR-O ZONA LATA DE 
200 MILE ȘI LUNGA DE 650 
MILE, timp de patru zile. Viața 
și moartea a milioane' de oameni 
ar depinde, in bună măsură, de 
direcția și viteza vîntului. Ploile 
pot constitui o altă variabilă mor
tală, deoarece picăturile de ploaie 
colectează particulele radioactive 
din nori, iar moartea poate face 
ravagii și mai mari dacă, după 
lovitură, in regiunea respectivă 
plouă.

în total, ÎN PRIMELE 30 DE 
ZILE, numărul victimelor se poate 
ridica la 2—20 milioane persoane. 
Căderile radioactive sint 
prevăzut...
ar suporta 
reroasă de

greu de 
Multe dintre victime 
o moarte lentă și du

pe urma radiațiilor,și datele dezvăluite de

incepind cu greață, vomă și diaree. 
La două săptămini după contami
nare, victimele ar avea hemoragii 
interne, ulcerații la buze, ar acuza 
căderea părului și pierderea sis
temului imunitar. Chiar și in că
zui unor adăposturi foarte bune, 
febra tifoidă și holera ar face 
ravagii.

Multe alte milioane de oameni 
ar suferi de pe urma arsurilor Și 
a rănilor fatale provocate de dări- 
mături. în regiunea direct afec
tată, spitalele și alte centre de 
’asistență medicală ar fi distruse. 
Ar trece săptămini pină cind ar fi 
posibilă începerea acțiunilor de 
salvare. Concomitent, focul ar con
tinua să facă ravagii in regiune. 
Efectele asupra ecosistemului ar 
dura și mai mult. Distrugerea 
multor plante și animale ar altera 
echilibrul naturii. înmulțirea ex
ploziilor poate provoca daune cen
turii de ozon a Pămîntului, slăbind 
protecția sa împotriva radiațiilor 
ultraviolete ale Soarelui, prolife- 
rind cancerul pielii in întreaga 
lume.revista americană atestă din nou că limitaiFaptele , _____singura modalitate de apărare împotriva unui război nuclear sau nu — este punerea in afara legii a armamentului atomic.

Protest al R.P.D. Coreene în Comisia 
militară de armistițiuPANMUNJON 31 (Agerpres). — La propunerea R.P.D. Coreene, la Pan- munjon- s-a desfășurat o reuniune a ofițerilor de legătură din Comisia militară de armistițiu din Coreea — informează agenția A.C.T.C. In cadrul ședinței, reprezentantul R.P.D. Coreene a protestat în legătură cu

Violarea de căițe partea americană în Ultima perioadă a prevederilor a- cOrdUlui’de armistițiu, prin' introducerea în zona de securitate comună de persoane înarmate și de arme. El a atras atenția celeilalte părți să ia măsurile necesare pentru ca asemenea acțiuni să nu se mai repete.

BELGIA. Femeile — primele 
victime ale șomajuluiBRUXELLES 31 — „De regulă, șomajul afectează îndeosebi femeile, care constituie aproximativ 55 la sută din totalul celor râmași fără lucru în Belgia" — scrie cotidianul „Le Drapeau Rouge", intr-un comentariu consacrat creșterii numărului de concedieri în cadrul sistemului de invățămint al țării. Și în acest domeniu femeile sî'nt mai afectate : la sfîrșitul lunii iunie ele reprezentau, potrivit statisticilor, aproape 80 la sută din totalul cadrelor didactice aflate în stare de șomaj.La data respectivă, în Belgia existau 14 431 învățători și profesori rămași fără lucru, majoritatea femei. Numai la Bruxelles, de exemplu, cele 780 de profesoare concediate reprezintă 76,6 la sută din cadrele didactice în stare de șomai din capitala Belgiei.

R. F. GERMANIA 
Măsuri împotriva imigrăriiBONN 31. — Președintele Oficiului Federal al muncii din R. F. Germania, Josef Stingi, a declarat, intr-un interviu acordat publicației „Neue Revue", că nu se prevede. o ameliorare în domeniul șomajului în R.F.G., iar pentru „combaterea acestui fenomen el crede că trebuie, incluse și măsuri severe de stopare a imigrării populației străine; ■ informează agențiile Reuter și A.N.S.A.Stingi a afirmat că în R.F.G. există prea mulți străini și că guvernul federal trebuie să adopte măsuri stringente în legătură cu această situație.

MAREA BRITANIE. Ritm lent 
al creșterii economiceLONDRA . 31 — Ritmul creșteriieconomice în Marea Britanie va fi de 1,8 la sută pînă la sfirșitul anului 1984, sub nivelul de 2,5 la sută, preconizat de guvernul conservator, estimează un studiu elaborat de Con' derația Industriei Britanice, citat de agenția Reuter. Datele furnizate de noul studiu coincid cu cela avansate anterior de Institutul Național de , Cercetări Economice șl Sociale din Londra, care prevedeau o reducere a producției, în 1984, fată de nivelul planificat. Agenția relevă că, dealtfel, în ultimul timp, o serie de prognoze și statistici descurajatoare au sporit îndoielile în legătură cu posibilitatea . menținerii ritmului redresării economice. Speranțele guvernului conservator britanic în acest sens au fost spulberate luna trecută, cînd exporturile au scăzut cu 7,5 la sută, menționează agenția.

NORVEGIA 
Dificultățile flotei comercialeOSLO 31 — Flota comercială aNorvegiei este confruntată cu serioase dificultăți. Ca urmare a reducerii comenzilor și a recesiunii economice prelungite, la sfîrșitul lunii iulie a.c. 68 de nave comerciale norvegiene, cu un deplasament total de peste cinci milioane tone, stăteau inactive . în diferite porturi. Potrivit datelor furnizate de presa norvegiană, flota comercială a țării funcționează cu numai 75 la sută din capacitatea de transport. (Agerpres)

Noi ciocniri violenteBEIRUT 31 (Agerpres). — Ciocniri violente au continuat să se înregistreze, miercuri, în centrul capitalei libaneze și în alte sectoare ale orașului, în pofida anunțării unui acord de încetare a focului, convenit după o reuniune la care au participat membri ai guvernului libanez, conducători ai mișcărilor implicate in recentele ostilități din Beirut, depu- tați și lideri ai unor formațiuni politice din țară. Postul de radio Beirut, citat de agențiile internaționale de presă, menționează că cele mai intense schimburi de focuri au avut loc în sectorul Hamra și în zona pasajului Muzeului, din zona fostei „li-

în capitala libanezanii verzi", care separa cartierele de vest de cele estice ale Beirutului.Un bilanț dat publicității de postul de radio libanez arată că în timpul celor trei zile de ostilități, aproximativ 90 de persoane au fost ucise, între care. șapte militari din cadrul contingentelor american și francez ale Forței multinaționale din Liban. S-au înregistrat, totodată, peste 300 de răniți. •Potrivit agenției U.P.I., președintele Amin Gemayel a relansat apelul privind organizarea unei reuniuni a conducătorilor diverselor formațiuni politice și grupări libaneze, pentru a se pune capăt ostilităților.
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Mișcarea de nealiniere - factor activ în promovarea 
politicii de pace, independență și progresCrearea mișcării de nealiniere - ale cărei baze au fost așezate la 1 septembrie 1961 - a constituit, așa cum o demonstrează cu pregnanță viața internațională, un eveniment cu profunde și multiple semnificații pozitive pentru climatul politic mondial. Pentru a marca acel moment, Conferința ministerială a țărilor nealiniate, desfășurată la Delhi în februarie 1981, a recomandat sărbătorirea an de an a „ZILEI NEALINIERII" la 1 septembrie.Este bine cunoscut faptul că țara noastră participă activ la mișcarea de nealiniere, acordă o importanță deosebită raporturilor sale cu țările nealiniate, state prietene cu care dezvoltă relații de strinsă colaborare. manifestîndu-și solidaritatea militantă față de aspirațiile legitime ale statelor membre, ale obiectivelor fundamentale ale nealinierii.Mesajul adresat de președintele Nîcoiae Ceaușescu Conferinței la nivel înalt a' țărilor nealiniate de la Delhi din martie 1983 — document care s-a bucurat de un excepțional interes, de o înaltă apreciere din partea participanților, a presei iri- ternaționale — evidențiind preocupările comune și afinitățile României cu țările nealiniate în probleme vitale pentru viitorul umanității — s-a înscris ca o nouă și importantă contribuție la înfăptuirea idealurilor mișcării de nealiniere, la întărirea solidarității noastre cu lupta dreaptă a statelor nealiniate, consacrată afirmării tuturor popoarelor pe drumul independenței, al prosperității. „România — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în acest mesaj — dă o înaltă apreciere rolului țărilor nealiniate în viața politică mondială, în imprimarea unui curs pozitiv în desfășurarea evenimentelor internaționale, în eforturile pentru promovarea păcii și colaborării intre popoare. Realitățile lumii de azi demonstrează tot mai evident că mișcarea țărilor nealiniate reprezintă un factor de seamă în lupta împotriva oricăror forme de dominație și asuprire, pentru afirmarea unei politici noi, democratice, bazată pe

egalitate și respect reciproc, pe dreptul fiecărui popor de a se dezvolta liber, deplin stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale".Rezultat firesc al marilor mutații politice și sociale produse în anii de

participarea de 25 de membri și trei observatori, la cea de-a Vil-a Conferință la nivel înalt de la Delhi au luat parte 143 delegații, ca membri cu drepturi depline, observatori, invitați, precum și 22 organizații internaționale.Dincolo de sporirea numerică, mișcarea de nealiniere a cunoscut în timp o deosebită implicare și angajare în soluționarea problemelor complexe, arzătoare care frămîntă omenirea. Așa cum rezultă și din luările de poziție cele mai recente, țările nealiniate, profund îngrijorate

tigiul sporit al mișcării de nealiniere în condițiile complexe din lumea contemporană, marea diversitate . a statelor membre, cît și problematica largă — politică, economică, socială — care face obiectul strădaniilor comune, pune in lumină importanța întăririi continue a colaborării, solidarității și unității de acțiune a țărilor nealiniate, a celor în curs de dezvoltare — ca o condiție esențială a împlinirii obiectivelor lor fundamentale.Celebrarea „Zilei nealinierii" oferă prilejul poporului român să-și re
DE ZIUA NEALINIERII"

după al doilea război mondial, al luptei popoarelor împotriva colonialismului. neocolonialismului și imperialismului, mișcarea de nealiniere s-a afirmat și se afirmă ca una din principalele ■ componente ale forțelor progresiste contemporane. pentru independentă și suveranitate națională, democratizarea relațiilor internaționale, înfăptuirea aspirațiilor generale ale umanității de a. trăi. în-, tr-o lume a păcii, securității și progresului. Ideile generoase care au animat încă de la început inițiatorii mișcării de nealiniere — între care spiritul nou în favoarea destinderii și înțelegerii dintre state, colaborarea reciproc avantajoasă. întemeiată pe respectarea . principiilor și normelor noi de relații internaționale. opoziția fermă față de politica anacronică de amestec și dictat in viața popoarelor, ca și față de existenta și manifestarea politicii de bloc — au făcut ca în cei 22 de ani de existentă la această mișcare să adere un număr impresionant de participant!. Astfel, dacă la apariție, după adoptarea „Declarației de la Belgrad" documentele consemnau

de deteriorarea climatului politic internațional își manifestă poziția fermă în sprijinul opririi cursei înarmărilor, trecerii la măsuri de dezarmare. în primul rînd de dezarmare nucleară, înlăturării amenințării războiului atomic. Lichidarea practicilor de dominație și ingerințe în treburile altor state, dezvoltarea liberă și suverană a tuturor națiunilor, reglementarea diferendelor și conflictelor internaționale pe calea tratativelor. reluarea și promovarea cursului spre destindere, colaborare și pace se înscriu, de asemenea, ca direcții prioritare ale mișcării de nealiniere. Pornind de la faptul că, așa cum se știe, cvasimajoritatea participanților la politica de ' nealiniere o constituie statele în curs de dezvoltare. este obiectivă preocuparea lor statornică pentru lichidarea subdezvoltării, instaurarea noii ordini economice internaționale, asigurarea unui schimb internațional de valori materiale și spirituale care să ofere posibilitatea afirmării tuturor popoarelor lumii pe drumul progresului.Fără îndoială, dezyoltarea și pres

afirme sentimentele sale de caldă prietenie, de colaborare trainică și solidaritate cu popoarele țărilor nealiniate, pentru împlinirea țelurilor nobile ale mișcării, pentru pace, independență și progres. Hotărîtoare pentru continua manifestare a acestor sentimente s-au dovedit întîlnirile și convorbirile rodnice ale secretarului general al partidului nostru, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu cu șefi de stat și de guvern, reprezentanți de frunte ai vieții politice din numeroase țări nealiniate. Documentele convenite cu asemenea ocazii au pus In lumină larga unitate de vederi, sau puncte de vedere apropiate asupra evoluției mondiale, a necesității înfăptuirii unei lumi a păcii, dreptății și bunăstării pe planeta noastră, prin acțiunea unită a tuturor popoarelor, a tuturor factorilor politici responsabili de pretutindeni. Expresii elocvente ale bunelor relații statornicite între țara noastră și statele nealiniate le reprezintă dezvoltarea și adîncirea raporturilor reciproce. pe planuri multiple, conlucrarea fructuoasă la Națiunile Unite, sau în. alte foruri internaționale în

vederea promovării păcii și Înțelegerii între popoare. Faptul că, la Conferința la nivel înalt din 1976 de la Colombo. României i s-a conferit statutul de invitat permanent la toate reuniunile și la toate activitățile mișcării de nealiniere constituie o dovadă grăitoare a prestigiului de care se bucură președintele tării noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în rîndurile șefilor de stat și de gu-' vern din țările nealiniate, a înaltei prețuiri date pozițiilor sale principiale, dinamice și novatoare vizind reglementarea dosarelor „fierbinți" ale lumii, aportului său inestimabil la apărarea păcii și promovarea colaborării internaționale.în prezent, ținînd seama de agravarea situației internaționale, datorată menținerii și intensificării unor focare mai vechi cit și a apariției altora noi, ale accelerării politicii de înarmări nucleare, care generează mari primejdii pentru pacea fiecărui popor, a întregii lumi. România socialistă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, consideră mai necesară ca oricînd acțiunea unită a tuturor popoarelor, a țărilor nealiniate și celor în curs de dezvoltare, a statelor mici și mijlocii, a ansamblului forțelor progresiste pentru curmarea evoluției periculoase din lume, pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța și respectarea dreptului imprescriptibil al fiecărui popor de a-și făuri viata așa cum și-o dorește, pentru dezvoltarea pașnică a întregii omeniri:Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționînd în spiritul documentelor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R., partidul și statul nostru vor acționa și în viitor cu aceeași hotă- rire pentru întărirea și amplificarea legăturilor cu aceste state, in interesul reciproc, al promovării cauzei păcii, securității, independenței și progresului.
Ioan TIMOFTE

FORUMUL PACIFICULUI DE SUD- desfășurat în capitala australia-■ nă cu participarea a 14 state - a acceptat, în principiu, propunerea australiană de creare a unei zone■ denuclearizate în această regiune, dar a amînat proclamarea ei pînă la întrunirea de anul viitor a foru-I mului - a declarat ministrul de ex- I terne al Australiei, Bill Hayden.. UN NOU MANDAT. Președintele Republicii Kenya" Daniel Arap I Moi. a fost proclamat oficial ca șef al statului, pentru un nou mandat I de cinci ani. Partidul Uniunea Na- | țională Africană din Kenya (K.A.N.U.) — de guvernămînt — . l-a desemnat, recent, pe Daniel Arap Moi drept candidat unic lâ președinție. De asemenea, Mwai Kibaki a fost reconfirmat ca -vice- | președinte al Kenyei.PRIMUL CONGRES NAȚIONAL | al reprezentanților oamenilor muncii din Brazilia a hotărit constituirea unei centrale sindicale unice. Centrala va coordona lupta I clasei muncitoare, a țărănimii și I intelectualității provenite din popor pentru drepturile lor vitale. [ In cadrul congresului a fost aleasă conducerea, provizorie a * Centralei sindicale, unice a oamenilor muncii. Participanții. la con- I greș au adoptat, de asemenea, un I „Program de luptă" îndreptat spre intensificarea acțiunilor în | apărarea drepturilor lor fundamentale.
CREȘTEREA POPULAȚIEI 

I GLOBULUI. Biroul de statistică al 
| S.U.A. a dat publicității un raport 

in care se afirmă că, in 1982,
■ populația globului a crescut cu 

82 milioane, totâlizind in prezent
1 4,1 miliarde locuitori. Raportul

relevă că rata anuală de creștere 
a populației a rămas in 1982—1983 
in general stabilă, respectiv 1,15 
la sută. Sporul populației in an
samblu — un miliard de locuitori 
intr-un deceniu — este cel mai 
mare înregistrat in întreaga isto
rie a omenirii intr-o perioadă de 
zece ani.REZERVELE MONDIALE DE PETROL susceptibile de a fi extrase în condiții considerate astăzi rentabile din punct de vedere economic s-ar putea epuiza în următorii 62 de ani, afirmă un studiu elaborat de experți americani și prezentat la Londra în cadrul celui de-al XI-lea Congres mondial al petrolului. Rezervele mondiale confirmate și rentabile de țiței s-ar ridica, potrivit studiului, la 103 miliarde tone, cărora li s-ar adăuga 79 miliarde tone de resurse nedes- coperite, dar științific certe și rentabile.DROGURI. Poliția elvețiană a arestat, pe aeroportul. internațional din Zurich, doi traficanți de droguri, confiscînd 5,5 kg de heroină. în legătură cu aceasta, agenția Associated Press menționează că, în ultima perioadă, în Elveția se înregistrează o intensificare a acțiunilor traficanților de stupefiante și, implicit, a deceselor provocate de consumul de droguri.

UN CUTREMUR DE PAMINT 
s-a produs ieri după-amiază in 
Italia. Seismul, al cărui epicen
tru a fost localizat in sud-estul 
Siciliei, la o adincime de 20 km, 
a avut o magnitudine de 3,8 grade 
Pe scara Richter. Potrivit primelor 
informații, nu s-au înregistrat vic
time și nici pagube materiale.

I

PLAN DE RESTAURARE A PARTHENONULUJ ATENIAN. Ministrul culturii al Greciei, Melina Mercuri, a făcut cunoscut un ambițios plan de restaurare a Parthenonului de pe Acropolis, realizată fără a se estompa faimoasa siluetă a templului pe orizontul capitalei. Noul plan, menit să protejeze mai bine de eroziunea timpului și poluarea atmosferică vestigiile neasemuitei civilizații a vechilor eleni prevede, între altele, lucrări de I înlocuire a legăturilor care unesc piesele de marmură ale templului și | care astăzi sînt făcute din fier corosiv, cu unele de titaniu.
MISIUNEA „CHALLENGER"

| HOUSTON 31 (Ager
pres). — Miercuri, in 

Icea de-a doua zi a mi
siunii sale in Cosmos, 
echipajul navetei spa
țiale americane „Chal- I lenger" a procedat cu 

| succes la lansarea de 
la bordul vehiculului 

. cosmic a satelitului in
dian de telecomunica- 

' ții „Insat—1B“. Sateli
tul indian va fi pro- I pulsat, vineri, pe o or

bită geostaționară, si
tuată la o altitudine 
de circa 35 800 km 
deasupra Ecuatorului. 
Satelitul, pentru a că
rui lansare India a 
plătit N.A.S.A. 8,36 mi
lioane dolari, are o ca
pacitate de 8 000 trans
misii telefonice și, tot
odată, va furniza la 
fiecare jumătate de 
oră fotografii meteoro

logice pentru uzul Mi
nisterului Agriculturii 
al Indiei.

în continuare, cei 
cinci astronauți s-au I 
ocupat de testarea 
unui satelit american I 
„T.D.S.R.-a", in greu- | 
tate de 2,2 tone, lan
sat in aprilie, la care I 
s-au înregistrat o se- | 
rie de defecțiuni in 
sistemul de propulsie. I
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